APICBASE.COM

Business Developer

Solliciteer Vandaag!
Join us to create the world's
best platform for food management.
WWW.APICBASE.COM

Wie zoeken we?

Wat ga je voor ons doen?

Bij APICBASE bouwen we aan ‘s werelds
beste food management platform. Om ons
klantenportfolio uit te breiden zijn we op
zoek naar een Business Developer. De ideale
kandidaat biedt strategische ondersteuning in
het verder uitbouwen van ons sales platform en
is hands-on in het benaderen van klanten. Vanuit
België ga je op zoek naar nieuwe klanten in
onze kernmarkten en bouw je een portefeuille
op van internationaal gerenommeerde food
bedrijven. Je volgt hen ook op en ondersteunt
hen waar nodig. Je uitvalsbasis is Antwerpen,
maar je werkterrein is West-Europa. Spreekt dit
jou aan? Stuur dan uiterlijk op 31 mei 2017 je C.V.
naar ons door.
Wie ben je?
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Je ondersteunt APICbase in het opstellen van een
sales strategie;
Je bent verantwoordelijk voor het aanbrengen van
nieuwe klanten door middel van prospectie, afspraken, bezoeken;
Je volgt je klanten commercieel op, ook verderop in
het traject.
Je besteedt 30% van je tijd aan de bedrijven die
reeds klant zijn (farming, up-selling en deep-selling)
Je besteedt 70% aan bedrijven die nog geen klant
zijn (hunting).
Je neemt deel aan netwerkevenementen.

Wat bieden we aan?

Je beschikt over enkele jaren bewezen ervaring in
B2B, bij voorkeur in de voedselindustrie;
Je gaat voluit voor lange marathons en blijft gefocust
als de salescycle langer duurt dan gedacht;
Je bent een echt commercieel talent en je bent
in staat om sterke resultaten neer te zetten en je
doelstellingen te bereiken;
Je bent Nederlandstalig maar spreekt ook vlot Engels,
kennis van het Frans is een plus;
Je beschikt over sterke onderhandelings-,
overtuigings- en communicatieve vaardigheden op
hoog niveau.
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Een flexibele, voltijdse, baan;
Een afwisselende job in een succesvolle, startup;
De mogelijkheid om verantwoordelijkheid op te
nemen en door te groeien;
De mogelijkheid om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken;
Een tof team dat samen bouwt aan APIC;
Een open inzicht in de wereld van startups;
Een competitief loon;
Extralegale voordelen;
Vergoeding woon-werkverkeer;
Laptop & telefoon.

Komt dit overeen met jouw eigen verwachtingen en kijk op de wereld?
Mail dan vandaag nog je C.V. naar hello@apicbase.com

We zijn naar nog meer talent op zoek!
Kijk op get.apicbase.com/careers en ontdek alle open posities!

