
oppakken van nieuwe sales aanvragen of trials en deze binnen halen;
vergroten van de omzet en klanttevredenheid bij bestaande en nieuwe
klanten;
op zoek gaan naar nieuwe leads;
het uitdenken van een sales strategie, en hoe wij ons kunnen 
 internationaliseren ;
definiëren van meetbare marketingdoelstellingen; 
ondersteunen van de partnership manager;

WAT GA JIJ DOEN?
Als Sales Development Representative ben jij een cruciale factor in het
succes van FiveX. Je wordt binnen de organisatie verantwoordelijk voor het
gehele sales proces; van het werven van nieuwe leads en doelgroepen, het
opvolgen en kwalificeren van marketing qualified leads tot het closen van de
deals en beheren van een klantportfolio. Je werkt samen met ons Customer
Succes Team om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en
FiveX te laten groeien. Daarnaast optimaliseer je het sales proces verder en
pak jij de rol van kartrekker op het gebied van sales, wat betekent dat er voor
jou mooie groeimogelijkheden zijn binnen FiveX. Wil jij meegroeien in deze
snel groeiende onderneming, dan is nu het moment om je erbij aan te sluiten!

Concreet zou jouw takenpakket bestaan uit het;

JIJ HEBT/BENT..
.. afgestudeerd met een relevante commerciële studie (MBO of HBO); 
.. 1 jaar relevante werkervaring in de sales en/of in een SaaS omgeving;
.. zelfstandig, nieuwsgierig en kan je eigen verantwoordelijkheden dragen; 

SALES
SALES DEVELOPMENT
REPRESENTATIVE



Een gezellige en informele werkomgeving in het toffe Amsterdam
Een uitdagende sales functie bij een start-up waarin je veel kunt leren en
bijdragen aan FiveX met unieke kansen en doorgroeimogelijkheden
Een goed salaris + een zeer interessante bonusregeling
Reiskostenvergoeding
Hele gezellige borrels samen met je collega’s!

.. een commerciële mindset en assertief, niet bang om de telefoon op te
pakken en de leads binnen te halen!;
.. een echte teamplayer;
.. vindt het belangrijk om een waardevolle bijdrage te leveren binnen een
start-up omgeving;

WAT BIEDEN WIJ?

OVER ONS..
FiveX biedt een software oplossing om online retailers makkelijker inzicht te
geven in hun markten en producten. Middels koppelingen met de grootste
verkoopplatformen als Bol.com, Amazon, WooCommerce en Magento maakt
onze software het verkopers makkelijker om hun business te runnen. Het
komende jaar zal het fundament van de organisatie worden neergezet om
verdere groei te verwezenlijken, waardoor nu instappen een ideaal moment is
om een cruciale positie binnen deze onderneming te claimen!

Wil jij ook onderdeel zijn van dit team? Solliciteer dan snel! Je kunt je
motivatie en je CV mailen naar info@fivex.nl. Mocht dit een match zijn dan
plannen we graag een (online) gesprek met je in! 


