Op zoek naar een:

Business Developer Events

Wie zijn wij?
Wij zijn Sendsteps. Een jong en gedreven team dat gelooft in interactie met
het publiek tijdens bijeenkomsten. Omdat het leuk is, maar vooral ook
omdat het mensen en organisaties een stap verder brengt. Met Sendsteps
kan iedereen live reageren tijdens bijeenkomsten en komt de dialoog

gemakkelijk tot stand. Door interactie toe te passen worden presentaties
weer levendig en interessant. Daar worden wij weer blij van!

Een innovatief bedrijf kan alleen maar innovatief zijn als er vertrouwen is en de ruimte
is om te experimenteren. Onze teamcultuur kan het beste worden omschreven als
open met korte communicatielijnen. Er is veel vrijheid, iedereen heeft een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel en draagt bij aan het succes van Sendsteps. Vanuit ons
kantoor aan het IJ genieten we van het mooiste uitzicht over Amsterdam!
Sendsteps heeft inmiddels 1 miljoen gebruikers in 50 landen en jaarlijks ondersteunen
en begeleiden we meer dan 200 evenementen in binnen- en buitenland. Om die groei
gaande te houden en nog sterker te laten zijn,

is Sendsteps op zoek naar een…

Business Developer Events [Full-Time]
In deze ondernemende rol breng je nieuwe business in kaart. Daarnaast inspireer je
nieuwe en bestaande klanten over de meest waardevolle inzet van Sendsteps. Al je
activiteiten sluiten naadloos aan bij onze online strategie. Social selling typeert de

manier waarop we Sendsteps willen verkopen: event- en communicatie professionals
helpen bij de voor hun vaak zo belangrijke events!

De Functie
Natuurlijk zijn onderstaande skills belangrijk, maar we kijken vooral tijdens het gesprek of het
klikt. We vind het in ieder geval belangrijk dat je open, authentiek en gedreven bent.
Online & Offline Sales:

• Via online netwerken nieuwe business opzetten
• Beantwoorden van event aanvragen via telefoon, web en e-mail
• Op [online] afspraak gaan voor demo’s en adviseren potentiële klanten
• Opmaken en opvolgen van offertes

• Vertegenwoordigen van Sendsteps op branche borrels- en events
Event Advies & Coördinatie:
• Sparring partner zijn voor event- en communicatie professionals
• Coördineren van de praktische Sendsteps inzet voorafgaand aan een event
• Evaluatie na afloop van de Sendsteps inzet

Jouw Profiel
Ben jij een ondernemende, energieke persoonlijkheid met een commerciële instelling? Dan kom je al een
heel eind in de buurt van degene die wij zoeken! Het werkniveau vereist een HBO+ denkwijze [een
business- hotelschool- of communicatiestudie sluit daarbij goed aan]. Je bent vloeiend in tenminste

Nederlands en Engels. Je bent inmiddels toe aan een tweede stap in je carrière.

Wat wij bieden
• Een jong, professioneel en ambitieus team
• Een industrieel kantoor aan het IJ [mooiste uitzicht van Amsterdam!]
• Het gebruik van een company laptop en auto
• Een jaarlijkse werkvakantie in Italië
• Een competitief salaris [inclusief jaarlijkse 10% winstdeling]

Wat is verder goed te weten?
Meer informatie over Sendsteps vind je op www.sendsteps.com. Voor vragen kun je contact opnemen met Robert Daverschot [020 716 3880].
Sollicitaties kunnen worden gericht aan Mike Coumans en kunnen vóór 01 Augustus 2016 verstuurd worden naar: werken@sendsteps.com

