VACATURE

BUSINESS DEVELOPMENT

FUNCTIE:
Business Develoment Manager
(full time)

JOUW ROL
Je staat aan de basis van het uitrollen
en opschalen van onze innovatieve
daglicht oplossingen. Je gaat Kindow

OVER KINDOW
Daglicht is essentieel voor een
prettige, gezonde en productieve
werkomgeving! Daarom ontwikkelt Kindow intelligente zon- en
daglichtregeling, waarmee we het
comfort van gebouwen verbeteren
en direct ook de energie-efficiëntie. Onze impact? 20% besparing
op het totale energieverbruik voor
koeling, verwarming en verlichting,
berekend door de TU Eindhoven.
In 2016 is Kindow opgericht als
Yes!Delft start-up. Binnen twee jaar
zijn wij van concept, via productontwikkeling naar de oplevering
van vooruitstrevende projecten
gegaan, inmiddels werken we aan
diverse projecten waar wij innovatieve zon- en daglichtsystemen
opleveren. Dit alles d.m.v. een succesvolle crowdfunding campagne
en professionele investeerders,
maar vooral door ons gedreven

OPTIMAL DAYLIGHT SOLUTIONS

van start-up naar scale-up brengen

“Werk mee aan onze
missie om optimaal
daglicht te brengen naar
mensen op de werkvloer!”

door het bouwen aan betekenisvolle
relaties en strategische partnerschappen. Je houdt je dagelijks bezig met
consultative sales, waarbij je klanten
adviseert vanuit kennis, passie en
nieuwsgierigheid. Samen met mede-oprichter Sam ga je zorgen voor
de groei van ons projectenportfolio.
Verder ben je actief betrokken bij de
marketing- en communicatie activiteiten van Kindow.

die graag zaken regelt en afmaakt. Je
onderhoudt gemakkelijk contact met
partners, klanten en eindgebruikers,
daarin ben je kordaat en punctueel.
Je hebt hart voor innovatie en techniek, daarnaast heb je affiniteit met
architectuur en gebouwen. Je hebt
minimaal HBO denkniveau en hebt
bij voorkeur een commercieel-technische opleiding afgerond, te denken
aan innovatiemanagement of techni-

JOUW PROFIEL
Je wilt impact maken door jouw commerciële talent in te zetten voor slimme, duurzame oplossingen. Het oplossen van problemen van klanten is
een belangrijke drijfveer voor jou. Je
bent extravert, positief en kan goed
luisteren, hierdoor voel je de klantbehoefte feilloos aan. Je bent gedreven
en gaat zelfverzekerd uitdagingen

sche bestuurskunde. Ervaring in een
vergelijkbare functie is een pré.
WAT WIJ JOU BIEDEN
De kans om het verschil te maken;
veel vrijheid, invloed en groeimogelijkheden in een informele en open
werksfeer. De functie is op fulltime
basis met een salaris dat bij jou past.

aan, daarbij ben je een aanpakker

team.

Kindow B.V.

INTERESSE?

transforming workspaces,

www.kindow.nl
info@kindow.nl

Neem contact op met Sam Kin

energizing people.

+31(0)85 0656429

sam@kindow.nl | 06-14933002

