Vacature
Sales Manager

“Een product pitchen dat kan
iedereen. Wat ík doe als Sales
Manager is….”

Wat is dat... datgene wat jij doet om elke dag een nieuwe opdracht te scoren? Daar zijn wij
nieuwsgierig naar! Wij zijn op zoek naar de ideale match met ons team én voor ons netwerk.
Future Insight is een jonge onderneming, actief binnen infrastructurele en ruimtelijke projecten. Met ons team zijn we dagelijks bezig om deze projecten nog beter te maken. Hiervoor ontwikkelen we onder andere Clearly, hét online samenwerkingsplatform. Clearly wordt gebruikt
door onze eigen adviseurs én hosten we voor onze opdrachtgevers. Wij zijn op zoek naar een
Sales Manager die het gebruik van Clearly in Nederland doet groeien.
Sales Manager Clearly // Clearly is een online samenwerkingsplatform met een unieke combinatie van procesmanagement, visuele geo-informatie (2D/3D) en een database op één plek.
Alle betrokkenen bij een infrastructureel project kunnen samenwerken in Clearly en alle informatie over dit project staat in Clearly. De diversiteit van onze gebruikers (en dus klanten) is dan
ook groot. Van opdrachtgever tot opdrachtnemer, van provincie tot ingenieursbureau. Met ons
team zorgen we ervoor dat de inzet van Clearly optimaal effect heeft op de kwaliteit van hun
project.
Ons team is nog niet compleet. We zijn nog op zoek naar:
• een Sales Manager,
• met HBO/WO werk- en denkniveau,
• die een bestaand netwerk heeft in de infra branche,
• en zelfstandig, ondernemend en resultaatgericht werkt,
• die 32 - 40 uur per week beschikbaar is,
• en makkelijk reist door het hele land.
Wij bieden een jong, enthousiast en gedreven team om mee samen te werken. Je hebt vrijheid
in je eigen werkaanpak, met een resultaatgerichte focus. Ook voor de interne organisatie is er
veel ruimte om creatieve en innovatieve ideeën in te brengen. We bieden een passend salaris en flexibele werktijden. Ook zijn er de tools om je werk makkelijk en goed te kunnen doen
waaronder uiteraard je eigen leaseauto.
Procedure // Ben jij ook nieuwsgierig of Future Insight en jij de ideale match zijn? Solliciteer
dan en stuur je CV en je motivatiebrief/vlog/verrassing naar Judith van Deth (judith@futureinsight.nl). Binnen een week hoor je van ons of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

do it.

