VACATURE

SALES OPERATIONS
STAGIAIR(E)

OPTIMAL DAYLIGHT SOLUTIONS

FUNCTIE:
Stagiair
Sales Operations
(Full time)

JOUW ROL

OVER KINDOW

de zakelijke markt. Als stagiair wordt

Daglicht is essentieel voor een

je onderdeel van ons Business Deve-

prettige, gezonde en productieve

lopment team en denk je op strate-

werkomgeving! Daarom ontwik-

gisch niveau mee over leadgeneratie

geen moeite de telefoon op te pak-

kelt Kindow intelligente zon- en

en business development strategie-

ken of om op iemand af te stappen,

daglichtregeling, waarmee we het

ën. Je gaat potentiele klanten iden-

je voelt de ander daarbij goed aan.

comfort van gebouwen verbeteren

tificeren en onze sales funnel verder

Je kunt goed luisteren en pikt klant-

en direct ook de energie-efficiën-

vullen en optimaliseren. Daarbij doe

signalen moeiteloos op. Je hebt inte-

tie. Onze impact? 20% besparing

je onderzoek naar onze doelgroe-

resse in duurzaamheid en technolo-

op het totale energieverbruik voor

pen en help je bij het signaleren van

gie en vindt het leuk om innovatieve

koeling, verwarming en verlichting,

specifieke klantbehoeftes en het in

producten te bespreken/pitchen. Je

berekend door de TU Eindhoven.

kaart brengen van complexe besluit-

bent vierdejaars student en studeert

vormingsprocessen met een breed

commerciële economie of een gelijk-

In 2016 is Kindow opgericht als

aantal stakeholders. Je bent verder

soortige opleiding.

Yes!Delft start-up. Binnen twee jaar

verantwoordelijk voor het managen

zijn wij van concept, via product-

van lead en klantendata, regelmatige

WAT WIJ JOU BIEDEN

ontwikkeling naar de oplevering

rapportages en je bewaakt onze sales

De kans om het verschil te maken;

van vooruitstrevende projecten

funnel in ‘Pipedrive’.

veel vrijheid, leer- en groeikansen in

Jij gaat ervoor zorgen dat wij effectiever worden in de verkoop van onze
innovatieve daglicht oplossingen in

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

een informele en open werksfeer. De

gegaan, inmiddels werken we aan
diverse projecten waar wij inno-

JOUW PROFIEL

functie is op fulltime basis met een

vatieve zon- en daglichtsystemen

Je wilt impact maken door jouw com-

passende stage vergoeding.

opleveren. Dit alles d.m.v. een suc-

merciële talent in te zetten voor slim-

cesvolle crowdfunding campagne

me, duurzame oplossingen. Je bent

INTERESSE?

en professionele investeerders,

zelfstandig, proactief en hebt een

Neem contact op met Sam Kin

maar vooral door ons gedreven

gezonde dosis humor. Voor jou is het

sam@kindow.nl | 06-14933002

team.

Kindow B.V.
transforming workspaces,

www.kindow.nl

energizing people.

info@kindow.nl
+31(0)85 0656429

