
Vacature: Manager Marketing & Sales

IT-Zaken is al negen jaar dé IT-dienstverlener van Brabant en is in de afgelopen jaren gegroeid naar een bedrijf met een specialisatie in de IT 
Servicedesk. Het bedrijf bestaat uit een hecht team van ervaren medewerkers die dagelijks hun kennis delen en uitbreiden. IT-Zaken is persoonlijk 
betrokken bij klanten waarbij er vooral gekeken wordt naar wat een klant nodig heeft. Onze slogan is niet voor niets: “Doelgericht naar de beste 
oplossing”! 

Voor ons marketing- & salesteam zijn we op zoek naar een commercieël talent die wil meegroeien in ons 
bedrijf en het team naar het hoogste niveau wil tillen. Denk jij de persoon te zijn die wij zoeken? Lees dan 
snel verder!

Wat worden jouw verantwoordelijkheden?

Wil jij met ons mee te groeien? Voel jij je op je plek binnen een informele organisatie met hands-on 
mentaliteit? Stuur dan voor 1 maart 2023 jouw CV en motivatie naar emmen@it-zaken.com. Wil je meer 
weten over deze vacature? Neem dan contact op met Monique Emmen, manager HR, via 0162-694431.

De manager marketing & sales is verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling marketing & sales. Je weet de perfecte balans te vinden 
tussen klanttevredenheid, het behalen van omzetdoelstellingen en het werkgeluk van de medewerkers. De manager marketing & sales zorgt ook 
voor het juiste beeld in de markt. Het vermogen om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden in de markt om met potentiële relaties in contact te 
komen is daarbij zeer gewenst. 
• Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de commerciële doelstellingen;
• Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het marketing- & salesteam;
• Je bouwt nieuwe relaties op en bouwt bestaande relaties verder uit;
• Als lid van het managementteam van IT-Zaken ben je integraal verantwoordelijk voor de presetaties van het marketing- & salesteam. 

• Je hebt een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur in een commerciële richting;
• Je hebt minimaal 5 jaar (operationele) ervaring met het managen én uitvoeren van marketing & sales;
• Je bent in staat om een visie mee te bepalen en deze uit te dragen;
• Je stuurt actief op samenwerking en het bij elkaar brengen van uiteenlopende partijen;
• Je bent een mentor en inspiratiebron voor de marketing- & salesafdeling. 

Wat verwachten we van jou?

• Passend salaris met dito sec. arbeidsvoorwaarden zoals;
 ° Reiskostenvergoeding óf auto van de zaak;
 ° 25 vakantiedagen;
 ° Een telefoon en laptop;
 ° De mogelijkheid jezelf te verder ontwikkelen door middel van een cursus of opleiding.

Wat kun je van ons verwachten?


