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Wie wij zijn 
Wij zijn MOTIVATE. Wij motiveren medewerkers van onze klanten door ze met behulp 

van software real time inzicht te bieden in resultaten waar ze nu niet over beschikken. 

Dat doen wij door onder andere het plaatsen van dashboards of het bouwen van apps 

die deze resultaten live weergeven. 

 

Bij MOTIVATE achter de schermen zijn we eigenlijk precies hetzelfde als ervoor. Zowel 

tegen collega’s als tegen klanten zijn we open en eerlijk. Bij ons weet je waar je aan toe 

bent. Onze collega’s staan op en gaan slapen met procesverbetering en samen maken 

we klanten daar graag blij mee. Dit doen we op onze eigen manier met deze 

ingrediënten: 

Pragmatisch We zijn een fijne, open en leuke collega én kennispartner. Dit zijn we niet 

alleen  voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten. We gaan altijd recht op 

ons doel af, dit doen we op een pragmatische manier. We leveren alleen wat 

noodzakelijk is, meer niet. 

Motivatie Motivatie, het zit in het DNA van ons bedrijf. Motivatie is de drijfveer voor 

alles, het is hetgeen waar je iedere dag voor op staat en waar je blij van wordt. We 

motiveren graag onze collega’s én die van onze klanten.  

En een tikkeltje rebels Bij ons kun je écht jezelf zijn. Dit zoeken we ook in de mensen 

die bij ons werken. Kritische, open minded mensen die durven te zeggen waar het op 

staat. Waarom? Omdat we geloven dat we beter worden van een beetje tegengas. We 

geloven dat het goed is om niet altijd alles via gebaande paden te doen, dus we geven 

ook wel eens een beetje tegengas naar onze opdrachtgevers. Dit alles om het beste 

resultaat te bereiken.  

Wie wij zoeken 
We zijn op zoek naar een Business Development Representative die ons gaat helpen de 

snelle groei die we nu al meemaken nog veel verder te vergroten. Je start met het 

kwalificeren en enthousiasmeren van prospects. In je beginperiode draag je deze nog 

over aan je collega’s maar het is de bedoeling dat jij jezelf zo snel mogelijk opwerkt naar 

een functie waarin je zelf deals gaat closen. Eindbestemming? Misschien wel Sales 

Director! Omdat het een nieuwe functie én afdeling is verwachten we van jou dat je zelf 

meehelpt alles vorm te geven en er vooral echt de beuk in te gooien! 

 

  



 

 

Daarom zoeken wij naar collega’s met de volgende eigenschappen: 

✓ Pragmatisch (onze kernwaarde) 

✓ Gemotiveerd (onze kernwaarde) 

✓ Rebels (onze kernwaarde) 

✓ Ijzerbijter 

✓ Analytisch 

✓ Recht door zee 

✓ Zelfstandig 

✓ HBO of Academisch werk- en denkniveau 

✓ Minimaal 2 jaar sales ervaring, inclusief telefonische acquisitie, met 

aantoonbare successen  

✓ Goede beheersing in Engels, zowel in woord als schrift. 

✓ Kennis/Ervaring in de Productie of Logistiek is een pré maar geen must; we 

hire attitude, we teach skills  

Wat wij bieden 
 Een fulltime functie als één van de eerste 10 medewerkers bij een uniek en 

snelgroeiend bedrijf. 

 Een prima salaris maar vooral een waanzinnige bonusregeling!  

 Een carrièrepad welke je helemaal zelf mag uitstippelen.  

 Ontwikkel jij jezelf tot een key player voor onze organisatie? Dan gaan we 

praten over phantom/performance shares. 

 Een persoonlijk trainingsbudget. Jij investeert in ons? Dan wij in jou!  

 Een werkomgeving waarin je volledig jezelf mag zijn. (kom dus gerust in je 

trainingsbroek naar het werk als je dag dat toe laat). 

 Zoveel vrije dagen als je nodig hebt.  

 Thuiswerken mag. In de avonden en weekend ook ;) 

 Één keer per week een massage op kantoor. 

 Een nieuwe kantoorruimte die je zelf mag inrichten. 

 Een sportruimte/Dojo waar je zoveel gebruik van mag maken als je wilt (in 

progress). 

 

Interesse? 

Zoals je ziet bieden wij het beste van het beste. In ruil daarvoor willen we ook alleen de 

beste van de beste. Voel jij je niet behoren tot deze doelgroep? Geen probleem, maar 

dan heeft solliciteren weinig zin 😉 

Denk jij dat jij wel kan bieden wat wij vragen? Stuur dan jouw CV en een korte 

motivat(i)e ter attentie van onze CCO, Roy Beerens; info@motivate.nl. Heb je nog 

vragen? Dan mag je Roy ook altijd even bellen; 013 47 000 47.  
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