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Functieomschrijving 

Als expert op het gebied van bedrijfsvoering en software benader je proactief potentiële 
klanten voor Simplicate. Je informeert het bedrijf over Simplicate en weet met jouw 
enthousiasme en commerciële instelling de interesse te wekken en de potentiële klant voor 
je te winnen. Je weet onze visie over te dragen en het gesprek met de klant aan te gaan. De 
werkzaamheden zijn gericht op het behalen van de afgesproken commerciële resultaten. 
Deze behaal je door het acquireren van potentieel nieuwe klanten, jouw overredingskracht, 
het aanbieden van goede proposities en het uitvoeren van extra commerciële acties. Bij 
Simplicate ga je voor de winst en leer je elke dag weer nieuwe dingen.  

 

Jouw Missie 

“Van koude acquisitie en Social Selling tot en met gepersonaliseerde mails en WhatsApp. 
Hoe je het doet is aan jou, zolang je maar scoort.” 

 

Jouw Kwaliteit 

● Een afgeronde HBO en/of WO-studie, bij voorkeur in: (technische) Bedrijfskunde, 
Commerciële Economie 

● Geen enkele deur blijft voor jou gesloten, met jouw lef, enthousiasme en 
doortastendheid weet jij de juiste prospects te verbinden aan Simplicate 

● Door jouw pro-activiteit, overtuigingskracht en sterke communicatieve 
vaardigheden voorzie jij je collega’s van nieuwe leads. 

● Voor deze functie vinden wij jouw instelling belangrijker dan werkervaring. 

Jouw Ambitie 

● Werken in een groeiende omgeving, waar ontwikkeling en verbetering aan de 
orde van de dag is 

● De mogelijkheid om te sparren met ruim 35 collega’s 
● Ontwikkelmogelijkheden binnen Simplicate, waarin je je eigen succes kunt 

bepalen 
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● Energie krijgen van een fantastisch kwalitatief en innovatief product, waarmee je 
de klant verder kunt helpen 

Sales Team 

Samen met je vier sales collega’s vorm je het Sales Team van Simplicate. Als team heb je 
bovendien maar één doel en dat is het succes van de klant. Hun succes is ons succes en dus 
jouw succes! 

 

Where Simplicate meets you 

Ben jij klaar om te delen in het succes van Simplicate? En sleep jij liever vandaag dan morgen 
deze droombaan binnen? Solliciteer dan via de button. 

Heb je vragen? Neem contact op met Welmoed Muis - vacatures@simplicate.nl - 088 5200 
500 

 

 

2 


