Sales & Business Developer
Hey jij daar. Ja, jij...
Wij zien jou WEL, het aanstormende talent in sales & business development. Jij
bent ambitieus met een aantal jaren sales ervaring in de consultancy sector op de teller;
overtuigt organisaties dat beter gebruik van data en mensen in strategie en bedrijfsvoering tot
betere resultaten leidt;
durft vanuit een business perspectief te denken en challengt, oplossingen en concepten;
bent niet alleen op zoek naar de volgende stap, maar ook op zoek naar de juiste organisatie.
Herken je je hierin? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zoeken een ambitieuze sales die ook
serieus aan business development gaat doen.
Wat ga je doen bij Adapt?
Jij bent klaar om aan de slag te gaan als Sales & Business Developer, want je hebt al de nodige skills.
Bij Adapt ga jij:
onze sales leiden en professionaliseren met energie en creativiteit;
branche, business en klant perspectief inbrengen in onze concepten en oplossingen;
de verdere transitie van detachering naar consultancy vormgeven;
voor onze snelgroeiende organisatie nieuwe klantgroepen ontwikkelen;
fun beleven en zelf ook een funfactor zijn
Je bent eindverantwoordelijk voor het gehele sales proces. Je hebt de kans om mee te bouwen aan een
innovatief en vernieuwend bedrijf.
Wat breng je mee?
HBO- of WO-studie in een business richting;
Werkervaring: al met al breng je gewoon kennis en passie voor sales, accountmanagement en
nieuwe business ontwikkeling met je mee……en een bewezen track record in consultancy;
Natuurlijk leiderschap: je weet mensen te overtuigen vanuit inhoud- en klantperspectief en kiest
altijd voor samenwerken en successen delen;
Agile, ‘can-do’, non-nonsense… Geef het een naam, maar jij weet welke aanpak nodig is om je doel
te behalen en leeft van de energie van het werken met echte professionals;
Wat krijg je?
● Leuke collega’s en een open, informele werksfeer
● Uitdagend en vooral leuk werk
● Ruimte voor eigen invulling van je baan
● Ruimte en begeleiding om leiderschap en ondernemerschap te ontwikkelen
● Goed salaris dat meegroeit met jouw ambitie
Wie zijn wij?
Adapt organisatieconcept
Adapt als organisatieconcept staat voor: “onze medewerkers staan centraal”
Dit doet wij door focus op Expert-teams & Team-work, Thought Leadership, Innovatie en een Leven-LangLeren. Adapt ondersteunt en coacht daarnaast altijd actief ondernemerschap en ook iedereen wordt
mede-aandeelhouder.
Adapt Analytics
De Analytics tak van Adapt is gespecialiseerd in data-oplossingen voor (middel)grote organisaties. Naast
interim inzet van onder andere data engineers, data-analisten en product owners, ontwikkelen wij samen
met onze opdrachtgevers innovatieve data-oplossingen.

Adapt Innovatie
Adapt Innovatie bestaat uit strategische denkers en innovators. Zij helpen bedrijven door zowel binnen als
buiten de organisatie scherpe strategisch keuzes te maken. Naast strategievorming houden zij zich ook
bezig met de strategie-uitvoering daarvan. Dit gaat onder andere over online marketing, digitale
marketing, modern projectmanagement en groeivraagstukken.
Dit alles doen wij vanuit ons hoofdkantoor in Zeist aan het Broederplein.
Interesse?
Neem voor meer informatie over de functie kun je contact op met Niels Huismans of Clemens Huis in ‘t
Veld. Dit kan via niels@adapt.nl of via 06-43379724 / clemens@adapt.nl of via 06-50643917
Solliciteren?
Wij ontvangen dan graag jouw CV, videoboodschap, motivatie, of anders (het is free format; wij laten ons
graag verrassen) t.a.v. Niels Huismans op niels@adapt.nl.
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