GEZOCHT: Business Developer, Zwijnaarde
Als business developer bij Clever zorg jij ervoor dat het klantennetwerk wordt uitgebreid, sta je in
voor het onderhouden van bestaande klantenrelaties en zorg je ervoor dat nieuwe projecten
worden ontwikkeld. Jij bent het gezicht en de stem van het bedrijf naar de klanten toe en bent een
gedreven persoon die niet terugdeinst van een uitdaging. Verkopen zit in je bloed en leads
verzamelen is voor jou geen probleem.

Functieomschrijving
•
•
•
•
•

Je versterkt de bestaande marktpositie door het onderhouden en uitbreiden van
klantenrelaties.
Je benadert actief nieuwe potentiële klanten en bent in staat om opportuniteiten te
detecteren en te concretiseren.
Je werkt samen met je collega een strategie uit.
Je ontwikkelt een sterk netwerk van decision makers.
Je analyseert de resultaten van commerciële acties en doet verbetervoorstellen.

Profiel
•
•
•
•
•

•
•
•

Idealiter heb je al ervaring in de sales of in een commerciële functie.
Kennis van IT is een pluspunt.
Je spreekt Nederlands, elke andere taal is een pluspunt.
Je bent enthousiast en sociaal vaardig.
We zijn een startup en zijn constant op zoek naar nieuwe uitdagingen en opportuniteiten.
We verwachten van jou om met nieuwe ideeën naar voor te komen, je kan zelfstandig
werken en je bent gedreven.
Je werkt georganiseerd en gestructureerd waarbij je dossiers stipt en accuraat opvolgt.
Je bent flexibel ingesteld, stressbestendig en weet knopen door te hakken wanneer de
situatie dit vraagt.
Je hebt een Bachelor diploma of je bent gelijkwaardig door ervaring.

Aanbod
•
•

•

Competitieve verloning
We werken in een startup cultuur waar je de mogelijkheid krijgt om jouw ideeën uit te
werken, waar flexibiliteit belangrijk is, waar je wordt aangemoedigd om initiatief te nemen
en waar je de kans krijgt om mee te groeien met het bedrijf.
Werk samen met gedreven collega’s die gepassioneerd zijn in wat ze doen en die al graag
eens een pintje drinken op vrijdag.

Over Clever
Wij zijn een sterk groeiende team van data scientists, gespecialiseerd in Artificiële Intelligentie. Wij
maken chatbot en AI oplossingen voor alle grote Belgische B2C bedrijven. Onze kantoren in de AA
Toren zijn gemakkelijk te bereiken in het Technologiepark in Zwijnaarde, op fietsafstand van het
station Gent-Sint-Pieters.

Interesse?
Stuur je cv naar maarten@clever.be of jordy@clever.be

