Business Developer
JuuNoo is op zoek naar een business Developer (m/v) om het kernteam van het bedrijf te versterken. Je bent dé hoofdrolspeler
wat betreft de go-to-market – en salesstrategie om aan de hand van volgend plan (met jouw input nog aan te passen) een
internationale groei mogelijk te maken.
Opstart = plan valideren en/of optimaliseren
o Je neemt een trekkende rol in de bestaande sales funnel & leads.
o Je voert interviews uit met alle stakeholders en integreert deze informatie met je eigen research en ervaring.
o Je start met een CRM-systeem, segmenteert de markt en bouwt een database uit.
o Je stelt de huidige strategie in vraag, op basis van ‘first principles’ valideer je de strategie of bepaal je een
eigen verbeterde strategie.
-

Eind 2018:
o 10 basis-JuuNoo wanden verkocht.
o Je hebt een salesstrategie klaar die initieel door verkoop is gevalideerd en ook rekening houdt met
opschaalbaarheid.
o Minimum omzet van 50.000 €

-

2019-2020:
o Verdere uitrol fase 1: focus op de verkoop van basis-JuuNoo-wanden aan een duidelijk te omschrijven
doelgroep en in lokale geografische zone.

-

Eind 2020: Start fase 2
o Start verkoop van het complete JuuNoo bouwsysteem.
o Je breidt het sales-team nationaal en internationaal uit en op basis van de opgedane ervaring, coach je dit
team intensief naar versnelde inzetbaarheid en resultaten.
o Je strategie heeft zich vertaald in een omzet van minimaal 1.000.000 €

-

Finaal doel:
o Je bent erin geslaagd om van JuuNoo dé internationale standaard te maken in lichte interieurwanden.

Uw profiel: ervaring + goesting
▪ Minimaal 5 jaar ervaring in het B2B segment van de bouwsector is een must.
▪ Vlot op een professionele manier communiceren in meerdere talen (min. NL, ENG, FR).
▪ Je hebt een passie voor efficiënt werken: kennis bewaar je digitaal en waar mogelijk automatiseer je werk en processen.
▪ Ervaring in sterk groeiende KMO is een asset.
What’s in it for you?
Een waanzinnig uitdagende functie, waarbij je als lid van het kernteam een stevig bedrijf mee kan uitbouwen. Uiteraard wordt
dit vertaald in een correcte remuneratie, die we echter graag even ‘entrepreneurial’ aan de rol koppelen.
Wat is JuuNoo nu eigenlijk?
JuuNoo is een gepatenteerde interieurwand die men op het einde van zijn ‘leven’
niet sloopt, maar demonteert en herplaatst als een volgende wand. Dit in
tegenstelling tot de gekende weg-werp-wanden met Metalstud & Gyproc. De
JuuNoo oplossing is een alternatieve aanpak die de focus voornamelijk legt op
arbeidsreductie en de principes van de circulaire economie (wettelijke verplichting
in wording, zie visie EU 2050)
De eerste sales van de basis-JuuNoo wand hebben telkens een kwalitatief resultaat opgeleverd dat telkens kost-efficiënter is
dan de gangbare methodieken. De key-factor hierin is een goede segmentatie van markt/projecten, waarbij de voordelen van de
basiswand maximaal tot zijn recht komen. Sommige markten/projecten zullen vermeden moeten worden tot de volledige
ontwikkeling op punt staat (het JuuNoo bouwsysteem).
Interesse?
Stuur bij interesse je reactie naar onze recruitment partner Pieter van Barryhr: pvandamme@barryhr.com of +32 492 45 19 26.
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