
Be Bold
Vacature

Bold Sales
Vind jij het leuk om langdurige relaties op te bouwen met klanten? Word jij enthousiast van 
digitale oplossingen? Ben jij in staat om de brug te maken tussen de noden van onze klanten en 
onze bold services? Dan ben jij misschien wel wie we zoeken!

Be Bold is een marketingagentschap dat gespecialiseerd is in marketing automation en digitale 
marketing. We staan niet alleen bekend om de succesvolle resultaten die we boeken met onze 
klanten, maar ook om ons cross-functionele team. Met IT experts, ervaren business analysten en 
bold marketeers, doen wij ons beste werk samen.
Sounds good? Ontdek hoe jij onze toekomst mee kan creëren:

Onze ideale sales is iemand die...
• Klantennoden begrijpt en weet hoe onze diensten de juiste oplossingen kunnen aanbieden.
• Opportuniteiten bij potentiële klanten kan spotten en die weet welke leads de juiste zijn voor ons.
• Gestructureerd en georganiseerd te werk gaat met een vlotte, open persoonlijkheid.
• Klantenrelaties op lange termijn weet te onderhouden: zowel op vlak van klanttevredenheid over huidige 

projecten, alsook door pro-actief op te treden naar potentiële nieuwe projecten toe.
• Zelfstandig kan werken, maar ook graag deel uitmaakt van een team. Je kan dan ook makkelijk tussen 

departementen wisselen: je hoofddoel is sales, maar rekrutering laat je niet links liggen.

Met een specifieke skillset:
• Min. 1-2 jaar ervaring in sales of rekrutering.
• Sterke leiderschapskills om deals met onze klanten te sluiten en dat gepaard met voldoende inzicht in 

ons team, zodanig dat je de juiste Bold-leden kan toewijzen tot elk project.
• Een onafhankelijke mindset, klaar om actie te ondernemen en onze salesstrategie volledig uit te stippelen.
• Ervaring met of kennis van marketing automation principes, digitale marketing en een affiniteit met IT 

oplossingen. Kennis van Oracle Eloqua, Active Campaign of Salesforce is een bonus!

En... wat zit er voor jou in?
• Een open omgeving waarin je de kans krijgt om bij te leren je limieten te testen. Door je natuurlijke 

talenten aan te spreken, bieden we je een job aan die je kan aanpassen aan je eigen interesses en 
ambities.

• Een uitgebreid klantenbestand dat jij mee zal doen groeien en onderhouden.
• Team spirit plezier à volonté: hilarische teambuilding, impromptu lunches buiten kantoor...
• Verschillende kantoren voor jou om te werken: Antwerpen, Kontich, Lummen of Turnhout - jij beslist. En 

elke locatie heeft snacks en koffie om die namiddagdip te voorkomen!
• Een competitief salaris met leuke voordelen, zoals groepsverzekering, auto, laptop, telefoon etc.

Ben jij onze ideale kandidaat? Laat dan van je horen!
Contacteer ons met je CV en motivatiebrief - wij doen de rest.

Cheers, het Bold TeamContact: katrien@bebold.digital


