New Business Developer
Aangetekend Mailen - Utrecht
Ben je een commercieel talent, zie je overal mogelijkheden en heb je een passie voor online? Doe je
de dingen liever digitaal dan analoog. Krijg je energie van commerciële kansen en wil je deel
uitmaken van een succesverhaal bij een snelgroeiende Legaltech-onderneming? Dan gaan wij graag
met je in gesprek om bij ons aan de slag te gaan als New Business Developer.
We zoeken een New Business Developer met een aantal jaar werkervaring in de B2B verkoop van
IT/software diensten en een sterke focus op New Business, zoals wij het noemen een echter ‘hunter’.
Wie zijn wij?
Aangetekend Mailen is een dienst waarmee je beveiligd en rechtsgeldig kan mailen. Wij vinden
gewone post duur, traag en slecht voor het milieu. We zijn een snelgroeiend bedrijf wat naast een
sterke positie in de Nederlandse markt actief is in meerdere Europese landen. We zijn een jonge
organisatie en hopen dat jij wil meedenken en helpen om onze dienst te verbeteren.
Waar ga jij je mee bezig houden?
Als New Business Developer is het jouw taak om de dienst Aangetekend Mailen te verkopen aan
potentiele klanten variërend van banken, verzekeraars, advocaten, overheden en ook het MKB.
Wat wij zoeken:
-

Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van onze dienst aan potentiele klanten;
Als New Business Developer ben jij in staat om op diverse manieren nieuwe klanten te
werven;
Het inplannen van je eigen fysieke- of online klantbezoeken voor het presenteren van de
dienst en het identificeren van de klantbehoefte;
Je volgt klantbezoeken proactief op en brengt indien mogelijk de offerte uit;
Vervolgens probeer je met de klant tot een deal te komen voor een succesvolle
samenwerking;
Alle activiteiten hou je nauwkeurig bij in het CRM-systeem;
Je streeft altijd naar de beste oplossing en bent daarbij niet bang om je mening te geven of
collega’s om hulp te vragen;
Je vind het leuk om contact te hebben met zeer diverse klanten en partners. Van banken en
verzekeraars tot de mkb-er op de hoek;
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
(Engels is een pré);
Je maakt jezelf, het team en Aangetekend Mailen elke dag een beetje beter.

Wij bieden:
-

Een centrale werklocatie in Utrecht;
Vanzelfsprekend een auto van de zaak, voor de vele klantbezoeken;
Een goede werksfeer, wij vinden het altijd gezellig om samen te lunchen;
Een platte organisatie in de breedste zin van het woord met zo nu en dan een gezellige
borrel;
Een organisatie die je uitdaagt om jezelf te ontwikkelen;
Een organisatie die luistert naar jouw mening en het fijn vindt als je meedenkt;

Meer info over ons vind je op onze website: www.aangetekendmailen.nl
Lijkt het je leuk om deel uit te maken van ons team? Stuur dan je CV met motivatie naar
philip@aangetekendmailen.nl t.a.v. Philip Voogt. Heb je vragen dan kan je ons natuurlijk altijd even
bellen op 0346-581731.

