Bid Manager Facilitaire Dienstverlener

Functiegroep

Accountmanagement

Locatie

Noord-Brabant

Vragen over onze vacatures?

Niels Rodenburg
nielsrodenburg@salesrecruiters.nl
020 - 248 00 54

Introductie

Functie eisen

Opdrachtgever biedt brede facilitaire diensten aan op het gebied van

* Afgeronde HBO opleiding

werkplekinrichting en/of huisvesting in allerlei markten. Hierbij wordt altijd de focus

* Ervaring in de facilitaire branche

op de mens behoud in combinatie met innovatie en duurzaamheid. Met al meer

* Ervaring in het voorbereiden/uitvoeren van diverse projecten

dan 15 jaar ervaring in facility management, wat klein is begonnen, is de

* Commercieel, communicatief en nauwkeurig in het schrijven van commerciële teksten

organisatie nu met meer dan 550 professionals sterk en wordt er samengewerkt

* Ondernemend, klantgericht en creatief

met ongeveer 1500 partners. De opdrachtgever werkt samen met grote klanten uit
diverse sectoren als VGZ, Sabic, Fontys, HKU en gemeente Nijmegen waarbij

Aanbod

duurzame inrichtingen een groot succes zijn.
* Een uitstekend salaris plus goede secundaire arbeidsvoorwaarden
De cultuur laat zich omschrijven als informeel, no nonsense, oplossingsgericht,

* Een ambitieuze, warme organisatie waar ruimte is te ondernemen

ambitieus en flexibel.

* Plezierige werkomgeving waar ruimte is tot (zelf)ontwikkeling
* Uitstekende doorgroeimogelijkheden

Als Bid Manager ben je verantwoordelijk voor het opleveren van overtuigende, op
maat gemaakte, commerciële voorstellen. Hierin ben jij van a-z verantwoordelijk
voor een succesvol offerteproces waarin je als ‘spin in het web’ fungeert. Je weet
goed klant behoeften en kansen te achterhalen en die te vertalen naar een
concreet en op de klant gemaakt aanbod. Je bent in staat alle bijkomende taken
effectief te organiseren, te bewaken en voert de regie over de communicatie en
schrijft scherpe, onderscheidende teksten om de klant te overtuigen.

De ideale kandidaat is een teamspeler, flexibel met een commercieel oog.
Stressbestendig en weet meerdere ballen hoog te houden om tot een winnend
voorstel te komen. Je bent daarnaast creatief, gedreven, nauwkeurig en weet de
klantvraag te achterhalen.

