Innovatief Belgisch technologie bedrijf
met passie voor engineering én machines zkt.

Junior Business Developer
Productised services
Open deuren bij machinebouwers & productiebedrijven!
Industry 4.0 | Machine Connectivity |SaaS | Industriële IoT
Regio Antwerpen – Mechelen – Herentals
Hou je van vrijheid en autonomie? Wil je graag werken in de wereld van machinebouwers, smart
factories en Industrie 4.0? Zie je jezelf groeien in een jonge onderneming vol enthousiasme waar je
de kans krijgt om je verkoop- en overtuigingsvaardigheden verder te ontwikkelen? En ben je nu klaar
voor een nieuwe uitdaging, met verantwoordelijkheid en directe impact op de groei van de
organisatie?

Dan willen we je leren kennen!
Wie zijn wij? Reniver is een innovatief technologiebedrijf dat oplossingen biedt om machinebouwers
en productiebedrijven klaar te maken voor de connected future. Onze ingenieurs en programmeurs
realiseren projecten die bestaan uit een combinatie van consultancy, software ontwikkeling op maat
en ons in-house ontwikkeld product (machine connectiviteitsplatform). Reniver heeft sterke
groeiambities en is daarom op zoek naar een junior sales.
Wat kan je verwachten? Je komt dus terecht in een jonge onderneming vol enthousiasme waarin je
de juiste strategie uitwerkt om al dat potentieel om te zetten in structurele groei. Jouw
ondernemende vlotte aard en doorzettingsvermogen zorgen voor het openen van nieuwe deuren en
de juiste connectie met de klant. Samen met hen zoek je naar de juiste oplossing. Je geniet veel
vrijheid en autonomie, maar kan steunen op een sterk team en externe partners (marketing,
coaching) om samen de doelen te bereiken.
Wat bieden we aan? Een aanstelling met een voltijds contract, een goede verloning met extra legale
voordelen. Twaalf ADV dagen boven op je wettelijk verlof. Je werkt zelfstandig in alle flexibiliteit.
Verder kan je genieten van een ruim opleidingsbudget op maat om je start optimaal te begeleiden. Je
bouwt aan de groei van Reniver en deelt in het succes.

Nieuwsgierig en wil je meer weten?
Bel met onze zaakvoerder Maarten Reekmans of stuur jouw CV en motivatiebriefdoor naar:
info@reniver.eu

+32 485 94.04.20

www.reniver.eu

