Stage Sales & Business Development
Wil jij alles leren over het commerciële vak en small business? Van strategie tot
acquisitie, van beurzen tot afspraken en van business development tot
marktonderzoek? Word dan nu stageloper Sales & Business Development! Wij
zoeken iemand die klantgericht en met originele, effectieve middelen het verschil
wil maken. Zowel zelfstandig als in een team ga je meehelpen met de
positionering van de organisatie en het genereren van nieuwe leads.

Vaardigheden & eigenschappen
●

Je bent proactief, sociaal en creatief;

●

Je bent analytisch en in staat om het grotere plaatje te zien;

●

Je wilt graag klanten helpen en denkt mee met problemen en oplossingen;

●

Je bent overtuigend in het aanbieden van oplossingen;

●

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift;

●

Je bent communicatief vaardig, zowel binnen het team als op publieke
evenementen en bijeenkomsten;

●

Je hebt verstand van de business model canvas;

●

Je hebt affiniteit met de sector en met technische innovatie;

Voorbeelden van werkzaamheden
●

Je stelt business cases op en werkt ze uit;

●

Je werkt gestructureerd aan de doelen van de Salesafdeling;

●

Je ziet kansen voor nieuwe leads en volgt deze op;

●

Je bent onderdeel van een Salesteam en overlegstructuur;

●

Meedenken en voorstellen doen op strategisch niveau;

●

Actief werken aan de positionering van 8D Games;

●

Je leidt groepen rond binnen 8D Games en geeft presentaties

●

Je representeert 8D Games op beurzen of andere relatie-events;

●

Optioneel: Je organiseert events;

●

Optioneel: Je ondersteunt de Marketing-afdeling bij de ontwikkeling van
nieuwe communicatiemiddelen

Wie zijn wij
8D Games maakt serious games en gamifications waarmee mensen zich
spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Denk aan een game die ouders van dove
kinderen gebarentaal leert of een sensorspel dat ouderen helpt bij balanstraining.
Onze producten worden gebruikt in de zorg, het onderwijs, bij de overheid en in
het bedrijfsleven.
Ons team bestaat uit jonge, creatieve mensen die hard werken aan het beste
eindproduct voor onze spelers. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om oog
voor elkaar te hebben, samen plezier te maken en altijd te blijven leren. W
 e
zoeken mensen die deze instelling delen en gemotiveerd zijn om te werken in
een omgeving die veel kansen biedt om te groeien.

Solliciteren
Je sollicitatie kun je sturen naar stage@8d-games.nl Bijgevoegd verwachten we
de volgende documenten:
●

Een korte motivatie: wie ben je en waarom wil je graag bij ons stagelopen?

●

Een actueel cv met eerdere stage- en werkervaringen

Kijk voor meer informatie en algemene sollicitatietips op
www.8d-games.nl/vacatures.

Contactpersoon
Voor meer informatie over deze stagevacature kun je contact opnemen met
Johan van der Meulen: johan@8d-games.nl.

