Program Coordinator EEOD

“met focus op sales”

(36-40 uur/ 0,9-1,0 fte)
De uitdaging
De program coördinator die wij zoeken, ondersteunt de programma directeur en de programma
managers bij klant acquisities en de werving van nieuwe opdrachten. Je helpt bij het maken en
inhoudelijk voorbereiden van klantafspraken, waaronder het opstellen, administreren,
completeren, corrigeren en bijhouden van programmavoorstellen, offertes, voorcalculaties en
opdrachtbevestigingen. Waar nodig ondersteun je verder bij het correct en volgens afspraak
begeleiden van opdrachten naar de volgende fase: de programma inrichting en uitvoering.
Denk jij vanuit klantbelangen en ben jij een kei in het aangaan en onderhouden van contacten?
Heb jij verder plezier in het gestructureerd verrichten van een breed palet aan ondersteunende en
administratieve werkzaamheden? Dan is de functie van coördinator jou op het lijf geschreven!
Je kunt hierbij denken aan de volgende werkzaamheden:
• Ondersteunen van de directeur en programma managers bij de ontwikkeling van
klantcontacten en de verwerving van nieuwe opdrachten.
• Het up-to-date houden van het CRM systeem.
• Het maken van sales- en accountanalyses en rapportages.
• Ontwikkelen en uitvoeren van een social engagement benadering voor prospects in nauwe
samenwerking met marketing.
• Telefonisch maken van afspraken en het (administratief) voorbereiden van deze afspraken.
• Voorbereiden en uitwerken van programmavoorstellen, offertes, opdrachtbevestigingen en
andere commerciële stukken.
• Het maken van accountplannen samen met de account eindverantwoordelijke.
• Organiseren en helpen voorbereiden van klantafspraken op ons landgoed.
• Beheren en actueel houden van onze database met klantcontacten en –gegevens.
• Organiseren en assisteren bij evenementen zoals netwerkbijeenkomsten, klantdagen en
workshops voor klanten.
• Participeren in afdelingsprojecten.
Wie ben jij?
Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding en hebt tenminste twee jaar commerciële
werkervaring. Je beschikt over excellente communicatieve en administratieve vaardigheden.
Verder beheers je zowel de Engelse als de Nederlandse taal uitstekend. Op een natuurlijke wijze
weet je mensen aan je te verbinden. Nieuwe situaties vlieg je aan met een enthousiaste instelling.
Je bent oplossingsgericht en je laat je niet uit het veld slaan door tegenvallers. Je hebt kennis van
ICT, CRM en social media. Je bent kritisch, staat open voor feedback en ziet het als kans om
mee te denken in de continue verbetering van onze organisatie. Je bent klantgericht en
servicegericht maar laat niet over je heen lopen. Je voelt je als een vis in het water in een
werkomgeving met hoogopgeleide professionals waarin hoge eisen gesteld worden maar waarin
een nuchtere mentaliteit ook op prijs gesteld wordt.

Wie zijn wij?
Customized Solutions maakt onderdeel uit van Executive Education & Organizational
Development (EEOD). Wij richten ons op maatwerk, in-company organisatie en
leiderschapsontwikkeling. Ons team bestaat uit een kleine 10 personen en diverse externe
partners. Onze klanten zijn vaak middelgrote tot grote Nederlandse ondernemingen.
Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit heeft als missie om de maatschappij te dienen door de vorming
van verantwoordelijke leiders en professionals. Nyenrode is een kleinschalige, persoonlijke privéuniversiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven en met een internationale
oriëntatie. Nyenrode Business Universiteit biedt degree en executive education opleidingen aan
op het gebied van business, management, accountancy en controlling en verzorgt ook onderzoek
binnen deze vakgebieden. Uitgangspunt in het handelen van de universiteit zijn de kernwaarden
Leadership, Entrepreneurship & Stewardship. De ambitie van Nyenrode is om in 2020 bij de top
20 van Europese business schools te horen.
Wat bieden wij?
Nyenrode kenmerkt zich een hoge mate van professionaliteit en een informele sfeer.
Resultaatgericht werken en aandacht voor individuele ontwikkeling gaan hand in hand.
Afhankelijk van leeftijd en ervaring bieden wij een passend salaris. Deze functie kent een
minimum van € 2.041,-- en een maximum van € 2.767,-- bruto bij een fulltime dienstverband
(schaal 7).
Enthousiast geworden?
Dan ontvangen wij graag je reactie door middel van een motivatie en een curriculum vitae.
Persoonlijk contact vinden wij bij Nyenrode erg belangrijk. Een kort introductiefilmpje waarin jij
jezelf voorstelt wordt erg op prijs gesteld. Stuur dit alles naar jobs@nyenrode.nl.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Erwin Hollestelle,
e.hollestelle@nyenrode.nl of 0346-295734.
De sluitingsdatum voor deze vacature is 2 januari 2017.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

