
 
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
Initiatiefrijk met 100% focus op succes 
 
Bij Symax werken we met passie aan de ontwikkeling van software voor de zorg.  
We hebben als maatschappij de uitdaging om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.  
Wij geloven dat de oplossing zit in de toepassing van nieuwe technologie. Die technologie is 
niet leidend maar ondersteunend en helpt zorgverleners, cliënten/patiënten en hun 
omgeving om de kwaliteit van zorg naar een hoger plan te tillen.  
Voorwaarde is dat het administratieve verlichting brengt, transparantie creëert en mensen 
met elkaar verbindt. 
 
We zoeken een collega die gedreven is om onze organisatie verder te laten groeien zodat we 
nog meer impact kunnen genereren. Je brengt zelfstandig verkoopkansen bij bestaande én 
nieuwe klanten in kaart en ontwikkelt deze adequaat.  
 
Je bent initiatiefrijk, focust op targets en hebt het doorzettingsvermogen om deze om te 
zetten in succesvolle sales. Daarbij ben je bedreven in het opbouwen en onderhouden van je 
eigen netwerk. Je geeft op vlotte en aanstekelijke wijze presentaties en productdemo’s. Je 
zorgt voor een productieve samenwerking met het salesteam en andere medewerkers 
binnen de organisatie. Je behoudt volledig eigenaarschap over je verkoopkansen: van begin 
tot eind ben je verantwoordelijk voor het succes dat je behaalt met jouw initiatieven.  
 
Herken jij jezelf in deze omschrijving en word je hier enthousiast van? Reageer dan snel! 
 
JOUW PROFIEL 

• Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring in een sales functie. 
• Je beschikt over een relevante opleiding op minimaal HBO niveau. 
• Je bent nieuwsgierig naar de wereld van de zorg.  
• Je neemt kennis snel in je op, zowel binnen onze organisatie als bij klanten. 
• Je ontwikkelt je makkelijk en houdt ervan continu nieuwe uitdagingen aan te gaan. 
• Werken in een team maakt je sterker, maar ook individueel weet je van aanpakken. 
• Een netwerk in de zorg (care) is een pré. 

 
WIJ BIEDEN 

• Een moderne en horizontale organisatie.  
• Een leuke functie in een dynamische en informele werkomgeving. 
• Een hecht team waarbinnen voldoende ruimte is om je verder te ontwikkelen. 
• Een mooie werkomgeving in het centrum van Nijmegen met uitzicht op het 

Valkhofpark. 
• Marktconform salaris en winstdeling. 
• Laptop en smartphone in bruikleen. 
• (Elektrische) auto van de zaak 
• Prettige arbeidsomstandigheden (dagelijkse lunch, darts en gezelligheid). 
• Mogelijkheid om in deeltijd te werken. 

 
INLICHTINGEN 
We horen graag van je! Stuur je motivatie en CV vóór 20-01-2020 naar geert@symax.nl. 

mailto:geert@symax.nl


Voor meer informatie, kijk op onze websites: http://symax.nl en https://mextra.nl, of bel 
024 2022091 en vraag naar Geert Klein Breteler. 
 
Beste recruiters, acquisitie op basis van deze vacature wordt totaal niet gewaardeerd. 
Gelieve geen contact met ons te zoeken, bij voorbaat dank.  

http://symax.nl/
https://mextra.nl/

