
 

 

 

Sales Manager – SaySimple 
 

 

Ben je op zoek naar een ondernemende uitdaging als Sales Manager bij een 
snelgroeiende internationale scale up? Wil je graag in een innovatieve omgeving 
werken met een disruptieve SaaS oplossing? Zit ondernemen in je bloed en krijg je 
energie van een uitdagend zakelijk avontuur? Wacht dan niet langer en pak je kans! 
 
SaySimple begeeft zich in de transitie van start up naar scale up. Als Sales Manager ben jij 
in staat om deze transitie in goede banen te leiden. Jij coacht en inspireert het salesteam 
met jouw ervaring en enthousiasme. Brengt vernieuwing aan om SaySimple naar het 
volgende niveau te brengen.  
Je hebt affiniteit met software en begrijpt snel hoe ons platform werkt. Op basis van je 
ondernemende ervaringen kan je een duidelijke sales strategie neerzetten voor het komende 
jaar.  
Verder krijg je de vrijheid om SaaS-sales processen, met bijbehorend CRM-systeem 
Salesforce verder te optimaliseren. Het is een uitdagend avontuur waar je gaat pionieren, 
experimenteren en ondernemen.  
 
 

Jouw taken & verantwoordelijkheden: 
 

 Opstellen van een salesplan en sturen op de benoemde KPI’s. 
 Verantwoordelijk voor coaching/ontwikkeling van het sales-/supportteam. 
 Vernieuwen/verder professionaliseren van ons salesbeleid. 
 Optimaliseren samenwerking tussen marketing en sales. 
 Uitbouwen van onze positie als marktleider in Nederland. 
 Ondersteunen van de business development manager met internationale groei. 
 Meedenken in platformdevelopment / innovatie. 
 Uitbouwen van bestaande klantrelaties. 
 Verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe (key)accounts. 
 Meedenken in het opzetten van onze customer success afdeling. 

Jouw competenties & attitude:  

 Aantoonbare trackrecord met opzetten van salesafdelingen bij scale ups. 
 Lef en houdt van risico’s nemen. 
 Een doelgerichte mentaliteit. 
 Minimaal 4 jaar werkervaring binnen Enterprise Sales. 
 Ervaring met het verkopen van SaaS oplossingen, kpi’s en funnels. 
 Ervaring met Salesforce. 
 HBO+ niveau in de richting van commerciële economie. 
 Een avontuurlijke, creatieve en niet lullen maar poetsen mentaliteit. 
 De drive om met een Scale Up de wereld te veroveren. 
 Passie voor IT, social media en online. 
 Zin om te werken in een hecht en succesvol team dat de hand voor elkaar in het vuur 

steekt. 
 Kennis van moderne klantenservice kanalen. 
 Feeling bij dienstverlening en platform van SaySimple. 

 



 

 

 

Past dit bij jou?  

 Goed salaris. 
 Bonus. 
 Leaseauto. 
 Macbook / iPhone. 
 Vrijheid om te pionieren, ondernemen en te experimenteren. 
 Naast hard werken veel gezelligheid! 
 Een inspirerende omgeving met een jong en ambitieus en hecht team. 

  
En voor we het vergeten, er is nog veel meer! Van massages op kantoor tot tafeltennis. Van 
verzorgde lunch, tot teamuitjes. Van yoga tot fifa toernooien. 
 

SaySimple  

SaySimple is de Social Messaging Platform Pioneer. Wij zorgen ervoor dat klantenservices 
weer een bijdrage kunnen leveren aan commerciële bedrijfsdoelstellingen door de kracht van 
populaire social messaging kanalen te gebruiken. Wij maken deze toegankelijk voor zakelijke 
toepassingen en zorgen daarmee voor Conversational Excellence. 
 
Bij SaySimple creëren wij Conversational Excelllence via de social messaging kanalen die 
de klant kiest. Ons trademark is dan ook - ‘Leveraging the power of Social Messaging’, - 
hiermee zorgen wij voor Customer Engagement en Conversational Excellence. 
 
Ons portfolio is een verzameling van toonaangevende multinationals en e-commerce 
merken, waaronder Transavia Airlines, Danone, Bank Santander, HelloFresh en Parkmobile. 
 
Wij zijn onderdeel van Just Internet – Tech Venture Group en hebben ons hoofdkantoor in 
Haarlem. 
 
Interesse? 

Stuur dan jouw cv en motivatie naar hr@just-internet.nl. Video motivaties vinden we tof!  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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