Vacature:
Duurzaamheid Coach

Regio: Noord-Brabant.

Vacaturebeschrijving :
Duurzaamheid. Een woord wat in 2020 niet onopgemerkt is gebleven. Oké, niet zo onopgemerkt als corona, maar
duurzaamheid spreekt jou gelukkig veel meer aan?
Jij gaat in de functie als Duurzaamheid Coach voor de Marimi-Group namelijk meedenken met de klant. Hoe kunnen zij
zorgen dat de stroom die zij verbruiken duurzaam is?
Kan alles via het aanschaffen van zonnepanelen bijvoorbeeld veel efficiënter? Jij komt met de oplossing en maakt een
eerlijke deal op maat.
Jij hebt net als deze organisatie een kloppend hart voor perfectie en streeft altijd naar het hoogst haalbare. Jij bent
geen doorsnee salestijger, maar juist iemand waarbij relatiebeheer hoog in het vaandel staat.

Wie zijn wij?
Marimi-Group is een jonge organisatie die een enorme boost heeft gecreëerd de afgelopen maanden op het gebied van
duurzaamheid. Marimi-Group bestaat uit een jong enthousiast team van adviseurs tot buitendienst medewerkers door
heel Nederland die stuk voor stuk hun bijdrage hebben geleverd aan het huidige succes binnen de organisatie. Wil jij bij
dit succesvolle team horen? Lees dan gauw verder of jouw kwaliteiten hier naadloos op aansluiten.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Jij gaat er in jouw regio Noord-Brabant voor zorgen dat bestaande en potentiële klanten aan niets ontbreekt. Geen dag
is hetzelfde en wij zullen je een tipje van de sluier geven betreft jouw takenpakket.
Je geeft bijvoorbeeld presentaties omtrent inkoop strategieën en zorgt dat er een offerte gemaakt kan worden. Je
rapporteert aan jouw manager en neemt deel aan toekomstige trainingen om je eigen kennis up-to-date te houden.
Jij volgt de ontwikkelingen omtrent verduurzaming met extra interesse en speelt hier slim op in binnen jouw
klantenportfolio. Je zal verder het team ondersteunen met het verbeteren van de werkprocessen, promotionele
activiteiten en het verrichten van administratieve taken.

Herken jij jezelf hierin?
Jij bent een sociaal dier en met jouw commerciële skills zit het wel goed. Daarnaast kun jij de volgende dingen afvinken
een mbo/hbo werk en denk niveau, beschikbaarheid voor 40 uur per week, sales ervaring (in welke vorm dan ook) en
woonachtig in Noord Brabant.

Wat krijg je ervoor terug?
Om ook samen met jou een duurzame relatie aan te gaan wil deze opdrachtgever beginnen met de volgende
aanbieding : een goed salaris op basis van 40 uur, bonusstructuur, een lease auto, tablet, doorgroeimogelijkheden en
een gedreven team.
Klinkt dit als jouw nieuwe job?
Stuur dan jou CV naar onze sales Manager Nick Gilissen info@marimi-group.nl en wij laten snel horen of jij onze
nieuwe collega word.

marimi-group.nl

