Business Development Consultant
Het is de missie van Wodan & Co om groeibedrijven te begeleiden om een ‘Convincing Company’ te worden: het
meest overtuigende bedrijf voor hun doelgroep. Hierbij zetten we in op strategische implementatie, commerciële
optimalisatie en business model innovatie. Dit alles moet leiden tot de realisatie van sterke commerciële resultaten.
Bij Wodan & Co geloven we dat hoe sterker je commercieel staat, hoe makkelijker groeien wordt, en hoe meer je je
lot in eigen handen hebt.
Bij Wodan & Co werken is ook werken aan persoonlijke groei. Je gaat aan de slag met interessante en uitdagende
projecten bij klanten in verschillende sectoren en krijgt de kans om continu bij te leren.
Taken en verantwoordelijkheden
•

Je helpt je klanten in hun business development trajecten en projecten. Je doet dat in nauw overleg met
zowel medewerkers van de klant als met je collega’s van Wodan & Co;

•

Je verschaft je klanten inzicht in de toegevoegde waarde die zij (kunnen) brengen, maakt samen met hen
een stevig groeiplan op en begeleidt hen in de uitvoering ervan;

•

Je leidt verschillende projecten in goede banen en loodst onze klanten van A naar B met grondig en
werkbaar advies;

•

Je wordt betrokken bij de groeistrategie en het business development van Wodan & Co.

Profiel
•

Je behaalde een masterdiploma;

•

Je hebt minimum 5 jaar relevante ervaring;

•

Je bent klantgericht:
o Je bent communicatief sterk, zowel in woord als geschrift;
o Je bent een goede netwerker;

•

o Je hebt een goed inlevingsvermogen;
Je bent ondernemend:
o
o
o

Je denkt in oplossingen;
Je bent proactief en hands-on;
Je wilt graag resultaten bereiken;

•

Je hebt een brede interesse in economie & business en volgt graag de nieuwe trends en ontwikkelingen

•

in de markt;
Je houdt van afwisseling op vlak van projecten, klanten, sectoren, taken en opdrachten;

•

Je bent een teamspeler, maar je werkt ook graag autonoom.

Aanbod
•

Je wordt deel van een gemotiveerd team met een start-up mentaliteit en bouwt mee aan een sterk
groeiend bedrijf;

•
•

Je wordt continu uitgedaagd en krijgt de kans om te groeien als persoon en binnen de organisatie;
Je krijgt een contract van onbepaalde duur met een gepaste verloning in functie van ervaring en expertise.

Solliciteren?
Zie jij jezelf al helemaal je verantwoordelijkheid nemen en ons versterken in onze groei? Solliciteer en laat ons weten
waarom we voor jou moeten kiezen. Graag ontvangen we jouw motivatiebrief en gedetailleerd CV op
wouter@wodan-and-co.com.

