
Vacature

Als Business Development Manager ben je samen met je collega’s primair verantwoordelijk voor het 
succesvol uitbreiden van onze producten in de markt. In deze rol ben je het visitekaartje van onze 
organisatie en zijn jouw kwaliteiten en persoonlijkheid een afspiegeling van ons merk en onze ambitie. Je 
geeft gevraagd  en ongevraagd advies aan klanten en collega’s. Je bent een echte teamplayer!

Business Development Manager

Matrix Fitness
Meer weten over Matrix Fitness, de dochteronderneming van het internationale Johnson Health Tech. gevestigd  in 
Taiwan? Bekijk dan onze websites:

Jouw sportieveuitdaging:
Je creëert op slimme manieren nieuwe kansen, presenteert jezelf en Matrix Fitness op een enthousiaste en inhoudelijk juiste wijze en adviseert 
ondernemers met betrekking tot hun businessmodel. Je beschikt over Sales kwaliteiten die je in kunt zetten om (potentiële) klanten enthousiast te 
maken over ons merk en onze producten. Je hebt affiniteit met sport en weet die passie en jouw enthousiasme over te brengen. 

Jouw bevindingen deel je in het team en in CRM. Heb jij een goede oplossing gevonden? Dan verwerk je dit in een offerte en wellicht heeft Matrix 
Fitness er binnenkort weer een nieuwe klant bij! 

• Is proactief, zelfsturend en heeft een grote  mate van
verantwoordelijkheid;

• Isassertief,durftteacquireren,teadviserenenteverkopen;
• Creatief in het zoeken naar manieren om groei te realiseren;
• Bezit de mentaliteit van een topsporter, je gaatervoor!
• Is klantgericht, georganiseerd en denkt in oplossingen;

• Een job bij de leukste en snelst groeiende  fitnessorganisatie 
van deBenelux;

• Gratisfitnessfaciliteiten;
• Veel ruimte voor nieuwe initiatieven enideeën.

• Heeft HBO werk/denkniveau(bij voorkeur richting Sales & 
Management);

• Heeftaantoonbarecommerciële ervaring;
• Vindt het leuk om met (internationale) afdelingen te schakelen;
• Heeftrelevantewerkervaring;
• HeeftervaringmetCRM &SAP systemen
• Heeft goede kennis van de Nederlandse en Engelsetaal;

Je kunt bij ons rekenen op:

• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket binnen  een 
internationalewerkomgeving;

• Vrijheid en verantwoordelijkheid, de basis van onze MatrixMentality!;
• De juiste middelen om je functie uitstekend uit te kunnen oefenen;
• Een inspirerend en enthousiastteam;

Dit is Matrix Fitness:
Matrix Fitness is gevestigd in Houten en is de snelst groeiende leverancier van professionele fitnessapparatuur in Nederland.  Onze toestellen staan bij 
fitnesscentra, sportscholen, fysiotherapeuten, onderwijsinstellingen, hotels en topsport accommodaties.  OokveletopsporterstrainenopMatrix apparatuur.
Onsbedrijf kenmerktzich dooreensportieveeninformelewerksfeer. Enbij ons mag je ook nog eens sporten tijdens werktijd. Hoe tof is dat?!

Reageren:
Benjijenthousiastgewordennahetlezenvandevacature?Reageerdansnel enstuurjouwmotivatieenCVnaarhrm@matrixfitness.nl.
Wil je meer weten over deze stage? Neem dan gerust contact op met Merel Wijnia (Teamleader Product Management), bereikbaar via telefoon- nummer 030 - 244 54 35.

matrixmembers.nl

ACQ U I S I T I E  N A A R  A A N L E I D I N G  VAN D E Z E  VACAT U R E  WORDT N I E T OP PR I J S  GEST E L D

matrixfitness.nl

De ideale kandidaat:

http://matrixfitness.nl

