VACATURE

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
Wij zoeken een gedreven collega die ons team komt versterken. In nauwe samenwerking met onze
collega’s richten jouw werkzaamheden zich onder andere op:

•

Product- en dienstenontwikkeling (bijv. het technisch en commercieel beschrijven van ons
digitaal platform).

•

Sales (bijv. het verrijken van de prospectdatabase, beheer van de sales funnel, ondersteunen bij
salesafspraken).

•

Marketing(communicatie) (bijv. beheer van Social Media, website, campagnes, mailings
organiseren van events)

•

Coördineren van bovenstaande activiteiten.

In het uitvoeren van jouw werkzaamheden heb je een brede rolopvatting en ben je in staat de
verschillende disciplines in onze organisatie op de juiste manier te betrekken. Je bezit sterke
communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift) en kan planmatig te werk gaan. Daarnaast heb
je een intrinsieke motivatie om je te verdiepen in de context van onze klanten en het werk van onze
collega’s. Hierbij neem je initiatief, werk je zelfstandig en heb je gevoel voor de omgeving.

INNOVATIEVE TECHNOLOGISCH WERKOMGEVING
Wij werken op ambachtelijke wijze samen met onze opdrachtgevers (gemeenten, welzijn, GGZ en
gehandicaptenzorg) en hun cliënten. Wij willen daarmee een impactvolle en duurzame bijdrage leveren
aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat doen wij door het samenbrengen
van mensen, processen en techniek, met ons digitaal platform (INKIS) als verbindende schakel. Je maakt
deel uit van een jong en dynamisch team van creatieve en samenwerkende professionals, werkend
vanuit verschillende disciplines.

WAT VERWACHTEN WE VAN JE?
•
•
•
•
•

(Recent) afgeronde WO-studie (Organisatiewetenschappen of vergelijkbaar)

•
•
•

Geen 9 tot 5 mentaliteit

Affiniteit met marketing, sales, Data Science en / of digitaliseren
Je bent nieuwsgierig en bezit analytische vaardigheden
Je kunt je verplaatsen in opdrachtgevers en collega’s
Je bezit uitstekende (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden (zowel
Nederlandstalig als Engelstalig)
In bezit van een Rijbewijs B
Bij voorkeur woonachtig in regio Rotterdam

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN
•
•
•
•
•
•
•

Werken in een prettig omgeving
Prima startsalaris
Op verschillende locaties in het land werken
Hoogwaardig team van professionele en ambitieuze collega’s
Coaching en begeleiding
Fijne collega’s met dagelijks goed verzorgde catering
Mogelijkheden om door te groeien in een ambitieuze onderneming

STANDPLAATS
Capelle aan den IJssel

MEER INFORMATIE OF SOLLICITEREN?
Dimitri Cremers 06 133 177 49, d.cremers@optimalesamenwerking.nl

