VACATURE

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BIJ OPTIMALE SAMENWERKING
Voor de uitvoering en ondersteuning van diverse trajecten zijn wij op zoek naar gemotiveerde en
resultaatgerichte Commercieel medewerker.
Jouw werkzaamheden bestaan uit o.a. het voorbereiden en presenteren van klantafspraken door het
hele land binnen het grensvlak van zorg, veiligheid, handhaving en bestuur. Je bent als het ware het
visitekaartje van de onderneming. Via deze wijze krijg je grip op de sector en de bijkomstige
werkzaamheden en is er de mogelijkheid om door te groeien tot (junior) consultant.

TEAMWORK
Je gaat deel uitmaken van een jong en (zeer) dynamisch team van creatieve en samenwerkende
professionals, werkend vanuit verschillende disciplines.

INNOVATIEVE WERKOMGEVING
Wij zijn een ambachtelijke organisatie met verstand van inhoud, proces en de contexten waarbinnen
onze medewerkers zich op professionele wijze eigenaar voelen voor het werk dat zij voor cliënten
verrichten. In opdracht van onze cliënten maken wij analyses ter verbetering van primaire processen
rondom complexe casuïstiek, werken wij mee aan organisatieontwikkeling, doen wij onderzoek,
beschrijven en onderbouwen wij samen met de professionals en cliënten interventies.
Je hebt vanuit de inhoud van jouw werk inbreng in de doorontwikkeling van ons ‘state of the art’ SAASCloud samenwerkings-platform. Ten behoeve van onze klanten ontwikkel je slimme digitale
toepassingen.
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(Recent) afgeronde HBO of WO-studie
In bezit van een Rijbewijs B
Woonachtig in regio Rotterdam
Je bent nieuwsgierig en bezit analytische vaardigheden
Je bent bereid om regelmatig door het land te reizen en te overnachten in verschillende hotels
Je kunt goed en secuur een agenda plannen
Interesse in werken met (geavanceerde) softwaretoepassingen
Uitstekende (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Je wilt je ontwikkelen tot junior consultant
Je kunt je verplaatsen in opdrachtgevers
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Werken in een prettig omgeving
Prima start salaris
Meegroeien met een relatief jonge en ambitieuze onderneming
Bereid zijn op verschillende locaties in het land te werken
Hoogwaardig team van professionele en ambitieuze collegae
Coaching en begeleiding
Fijne collega’s met dagelijks goed verzorgde catering

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN

STANDPLAATS
Capelle aan den IJssel

MEER INFORMATIE OF SOLICITEREN?
John Goedee 06 51 07 26 78, j.goedee@optimalesamenwerking.nl

