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Sales Manager Consultancy & Eager.academy 
 
De functie   
Jij bent een ondernemende gesprekspartner en initiatiefrijk in sales acquisitie met scherp inzicht 
in onze markt. Je weet als geen ander welke tools je kunt inzetten om targets te realiseren en je 
bent in staat in een conservatieve markt denkpatronen te doorbreken.  

Jouw werkzaamheden bestaan uit: het bellen naar en bezoeken van klanten en prospects voor 
consultancy- en trainingsopdrachten; het maken en opvolgen van offertes; het organiseren van 
Masterclasses, deelname aan beurzen en activiteiten op Social Media. De Sales Manager beheert 
een bestaand netwerk van klanten, maar zal vooral binnen de doelgroep new business 
genereren middels koude acquisitie. Je rapporteert aan de Commercial Director. 

Profiel 
Om in deze functie succesvol te zijn, denken wij dat je de volgende kwalificaties dient te 
bezitten: 
 Bekend in de wereld van hijsen en transport (on- & offshore) 
 Eigen netwerk (petrochemie, verticaal transport, aannemers, logistiek) 
 Commercieel, gedreven; daadkrachtig, initiatiefrijk, proactief, gun-factor 
 Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal 
 
Eager.one - Consultancy en Eager.academy 
Als experts op het gebied van hijsen en transport assisteren wij opdrachtgevers in de proces- en 
offshore wind/energie industrie én infrastructuur (wegen en rail). Wij maken en beoordelen o.a. 
plannen en werkvoorbereiding van complexe hijsoperaties en werken als supervisor tijdens 
uitvoering op locatie. Onze ervaringen en kennis delen wij internationaal middels Masterclasses 
waarbij professionals getraind worden in het maken van hijsplannen en een introductie krijgen 
in de wereld van hijsen en transport.  

Werken bij Eager.one 
Je komt bij een ambitieus bedrijf waar startende en ervaren collega’s goed en informeel 
samenwerken. Je vervult een belangrijke en zelfstandige functie waar wij een uitstekend pakket 
van arbeidsvoorwaarden tegenoverstellen. Onze ambitie biedt jou kansen voor persoonlijke 
groei en ontwikkeling!  
 
Ga jij het met ons MeeMaken? 
Stuur dan je CV met motivatie naar a.koppers@eager.one of bel met Ans Koppers (HR)  
tel. 06-33142615 voor meer informatie. 
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