Wij zoeken een gedreven sales- en accountmanager die een grote bijdrage levert
aan de groei van Club Groeneveld.
Over Club Groeneveld
Club Groeneveld is een verdiepende leeromgeving en inspiratiebron en biedt
verschillende opleidingsprogramma’s aan in de driehoek Mens, Natuur en
Samenleving. Concreet reikt CG fundamentele onderwerpen aan op deze drie
vlakken en wil CG samen met de deelnemers de vertaling maken van inzicht naar
handelen in het privé en werkend leven. In verschillende programma’s, leergangen,
reeksen en reizen staat voeding voor de ziel centraal. Menselijke vragen en vragen
omtrent samen leven en samen werken komen aan de orde.
Club Groeneveld richt zich met name op mensen met veranderkracht in een
organisatie: directeuren, hoger management en young executives.
Functieprofiel
Wij zijn op zoek naar een gedreven sales- en accountmanager die verantwoordelijk
wordt voor de groei van Club Groeneveld. Je gaat actief op zoek naar de juiste
doelgroepen om onze programma’s, lidmaatschappen en maatwerk onder de
aandacht te brengen. Je denkt inventief na hoe Club Groeneveld kan groeien en
zet jouw kwaliteiten in voor nieuwe kansen.
Onze ideale kandidaat
Je wilt actief bijdragen aan een mooie en betekenisvolle wereld en je houdt van
contact met mensen, maar bent niet onder de indruk van de ‘buitenkant.’ Echte
verandering komt namelijk vanuit de persoon, en niet vanuit de functie. Bovenal is
het van belang om plezier te hebben in het versterken van onze club.
Functie-eisen:
-

Je bent sociaal, integer, creatief, nieuwsgierig, gedreven en een doener.

-

Je

beschikt

over

minimaal

5

jaar

werkervaring

in

sales-

en

of

accountmanagement.
-

Je bent in staat om nieuwe kansen te creëren en deuren te openen.

-

Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar.

-

Je voelt je verbonden met de thema’s Mens, Natuur & Samenleving.

-

Je bent vooral gedreven om bij te dragen aan de groei!

NB. In beginsel willen we graag een freelance samenwerking aangaan met een
scherpe variabele beloning.
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Waarom werken bij Club Groeneveld?
-

We vinden dat er plekken nodig zijn die geruststellen, ons als mens inspireren
en spreken tot die mysterieuze impulsen die maken dat we ons verdiepen in
het mysterie van ons zijn. Hier kun jij een bijdrage aan leveren.

-

Je wordt onderdeel van een leuk, jong en gedreven team.

-

Ruimte om jouw eigen creativiteit en ideeën ook direct toe te passen.

-

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Je kunt deelnemen aan eigen
programma’s.

-

Flexibele werktijden. Het is voor ons prima als je dit wilt combineren met een
andere rol.

Wil jij ons helpen deze mooie club te laten groeien? Stuur ons dan een bericht
naar marcel@clubgroeneveld.nl of bel 06 – 209 797 36.
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