
JOUW TAKENPAKKET
• Je onderhoudt klantrelaties door je actief op de hoogte te houden 

van en te verdiepen in de wereld van de klant.
• Je kijkt actief naar mogelijkheden voor new business bij bestaan-

de klanten.
• Je genereert elke maand afspraken bij nieuwe klanten.
• Je draagt actief bij aan het bedenken en organiseren van klant-

enacties.
• Je hebt een inhoudelijke adviesrol gedurende de eerste fase van 

van projecten.
• Je draagt intern projecten over aan projectmanagers en blijft 

bereikbaar als aanspreekpunt voor zaken aangaande inhoud en 
afspraken in offertes.

WAT WIJ BIEDEN
in60seconds biedt je een uitdagende functie binnen een jong, 
gezellig en prijswinnend team. De mogelijkheid te werken voor heel 
uiteenlopende klanten als Schiphol, ING, verschillende ministeries, de 
Key, The Ocean Cleanup, Radboud Universiteit. Een kantoor met in-
formele sfeer op een mooie locatie in hartje Amsterdam. Binnen ons 
‘Visual Lab’ kun je tijd besteden aan een zelf geïnitieerd project. We 
bieden een marktconform salaris en -arbeidsvoorwaarden..

OVER IN60SECONDS
in60seconds ontwikkelt infographics en explanimations. We zijn  
gespecialiseerd in het overbrengen van een complexe boodschap 
in korte tijd. We werken voor veel verschillende opdrachtgevers - 
van overheid tot start-ups en alles wat daartussen zit. We delen 
ons kantoor met zusterbedrijf en visual consultancy bureau Getting 
the picture. Onze accountmanagers zijn allround en verrichten hun 
werkzaamheden voor zowel in60seconds als Getting the picture.

VACATURE NEW BUSINESS MANAGER (M/V)

NEW BUSINESS MANAGER
We zijn per direct op zoek naar een New Business Manager. Iemand 
die bestaande én nieuwe klanten voor lange termijn bindt aan onze 
studio. Omzet genereert door klanten succesvol te adviseren over hoe 
visueel te denken en visuele middelen in te zetten in het behalen van 
hun doelstellingen.

JIJ...
• ...verkoopt graag en goed onze dienstverlening.
• ...vertaalt wensen van klanten naar producten van de studio.
• ...werkt flexibel en zelfstandig.
• ...bent gedreven en resultaatgericht.
• ...krijgt energie van klantenafspraken.
• ...bent een uitstekende luisteraar.
• ...geeft overtuigende presentaties.
• ...weet hoe je klanten bindt.
• ...bent inhoudelijk sterk.
• ...hebt affiniteit met werken in de creatieve sector.
• ...hebt 3-5 jaar relevante werkervaring.
• ...beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
• ...hebt een afgeronde relevante opleiding op HBO of WO niveau.
• ...bent in bezit van rijbewijs B. 

Bij in60seconds zijn we per direct op zoek naar een New Business Manager. Jij weet hoe je klanten 
bindt en overtuigt en zorgt dat we bij klanten onder de sneltoets staan voor hun visuele wensen.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.www.in60seconds.nl

INTERESSE IN DEZE VACATURE?
Stuur ons je gegevens, CV en motivatiebrief toe door te klikken 
op onderstaande button. 

SOLLICITEER OP DEZE VACATURE


