Ga voor een
dienstverband bij

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Matchability
Wie zoeken wij ?
•

Wij zijn per direct op zoek naar een creatieve
relatiebeheerder voor 24 uur per week
(maandag, dinsdag en donderdag).

•

Energiek, warm, flexibel, creatief, teamspeler,
commercieel en ondernemend: steekwoorden
die goed passen bij deze functie.

•

Je hebt ten minste hbo werk- en denkniveau en
bij voorkeur al wat werkervaring opgedaan in
een soortgelijke functie.

•

Je bent in het bezit van een rijbewijs en bent
bij voorkeur woonachtig in de buurt van
’s-Hertogenbosch.

•

We zijn actief in de corporatiesector. Een sector
die, zeker nu, volop in beweging is, met leuke
uitdagingen. Zo staan woningcorporaties
aan de lat als het om de bouw- en
verduurzamingsopgave gaat. Kennis over de
sector is een pre, maar als je die kennis (nog)
niet hebt, dan leer je er snel genoeg alles over!

Dit bieden wij:
•

Een bruto maandsalaris tussen de € 3.230
en € 4.141 op basis van 36 uur en op basis
van opleiding en ervaring.

•

Je werkt in een fijne branche, bij een
jong en dynamisch bedrijf en in een
uitdagende functie.

•

Volop opleidingsmogelijkheden, waaronder
training on the job. Je leert veel in een
korte tijd.

•

Een mooi pakket aan secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals de optie voor
een leaseauto, een opleidingsbudget, een
laptop en gezellige team- en pv-uitjes.

Wat ga je doen?
Geen dag is hetzelfde en er is veel ruimte
voor creativiteit en initiatief. Een greep uit de
werkzaamheden:
•
•
•
•

•
•
•

•

Verantwoordelijk en eerste aanspreekpunt
voor al onze opdrachtgevers.
Plegen van (koude) acquisitie.
Verkopen van trainingen en abonnementen
voor kennisplatforms.
Genereren van omzet door middel
van relatiebeheer, werven van nieuwe
klanten en het creatief inspelen op
marktontwikkelingen en kansen.
Zelfstandig benaderen van klanten en
prospects en het inplannen en afhandelen
van een (digitale) afspraak
Doen van voorstellen aan klanten.
Meedenken met opleiding en ontwikkeling
en met medewerkers over een
vervolgopdracht (onze ‘toffe opdracht
scoren’-gesprekken.
Creatieve marketingacties (zowel online
als offline) opzetten waarmee we ons als
Matchability nog beter profileren.

Check www.matchability.nl
voor meer informatie.

Heb je interesse?
Bel, mail of app
dan met Anne-José
a.haaksema@matchability.nl
06 48 93 73 92
en wie weet drinken we deze week
een kop koffie of thee samen. Een
uitgebreid cv of een motivatiebrief zijn
niet nodig, we houden meer van een
leuk belletje of berichtje!
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