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Sales Consultant (32 uur, 0,8 FTE) | Leeuwarden

Als Sales Consultant leg jij de eerste contacten waar al onze mooie projecten mee starten.
Soms vanuit een vraag die de organisatie aan ons stelt, maar vaak ook vanuit ons eigen
initiatief om nieuwe verbindingen te maken en partnerschappen op te bouwen. In de
gesprekken ben je goed in staat om te luisteren en te analyseren waar het probleem zit.
Vervolgens kijk je op welke manier 8D Games de ander kan helpen.

Wie zijn wij?
8D Games ontwikkelt serious games, gamifications en apps die spelers een power-up voor het
leven geven. Of het nou gaat om een app die tieners met elkaar in gesprek brengt over online
pesten of een spel waarmee kinderen met autisme sociale vaardigheden kunnen oefenen: al
onze producten hebben als doel een positieve impact te creëren op mens en maatschappij.

Wat ga je doen?

Het grootste deel van je werk bestaat uit het aangaan van contact. Of dit nu via telefoon, mail of

een gesprek is. Daarnaast kom je geregeld in een situatie waarin je een presentatie of pitch geeft

over hoe 8D Games werkt en wat serious games en gamification kunnen betekenen in het sturen

van gedrag. Je werkt in teamverband waarbij we samen plannen maken, intervisie hebben en bij

elkaar afkijken hoe de ander zo’n gesprek doet. Tegelijk werk je (uiteindelijk) zelfstandig in de

gesprekken die je voert met potentiële partners. Naast de sociale kant snap je ook de zakelijke

kant: een bedrijf kan niet draaien op goede intenties alleen. Je weet doelgericht te werken en

draagt bij aan het halen van de KPI’s van je team.

Wie zoeken wij?

● Je bent in staat om zelfstandig netwerk op te bouwen en contacten te leggen met nieuwe

potentiële samenwerkingspartners.

● Je kunt goed luisteren naar stakeholders en analyseren welke kansen en mogelijkheden

er zijn voor een samenwerking

● Je hebt kennis van innovatietrajecten en games in algemene zin; je snapt wat werkt en

wat niet werkt.

● Je krijgt energie van nieuwe mensen leren kennen en verbindingen leggen

● Je belt met plezier achter een offerte aan

● Je geeft gemakkelijk presentaties en kan tijdens een pitch goed je boodschap

overbrengen

● Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

● Je kunt op locatie in Leeuwarden werken (met de optie om 1 dag per week thuis te

werken)

● Je weet een sociale kant te combineren met een zakelijke blik

● Je kan zowel goed zelfstandig werken als samenwerken met je andere collega’s
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Wat bieden wij?

● Een team waarin plezier en hard werken hand in hand gaan

● Fijne werkplek in Leeuwarden

● Behulpzame collega’s die graag hun kennis delen

● Salaris tussen de € 2.080,- en € 2.496,- (uitgaande van 0.8 FTE)

● POP-budget om jezelf verder te ontwikkelen

● Aandacht voor een gezonde werk/privé balans

● Elke week een borrel onder werktijd

Sollicitatieprocedure

Bij je sollicitatie ontvangen we graag de volgende documenten:

● CV

● Motivatiebrief

Reageren? Stuur je sollicitatie naar Maarten Stevens via maarten@8d-games.nl o.v.v. ‘Vacature

Innovatie Consultant’
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