Business Developer – Machinebouw
https://www.icdrachten.nl/vacatures/business-developer-machinebouw/

Company: FMI
Location: Drachten
Level of education: HBO
Period: Onbepaalde tijd
Internship: No
Krijg jij er energie van om je eigen functie verder uit te bouwen? Kom jij graag bij veel
verschillende (potentiële) opdrachtgevers over de vloer? En heb jij een brede interesse in de
industrie: Machinebouw, High Tech? Dan zoekt FMI ImProvia jou!
Jouw werkzaamheden als New Business Developer
Bij FMI ImProvia krijg je niet zomaar een kans. Bij ons krijg je de kans om te bouwen aan
een nieuw fundament voor het behalen van mooie successen. Wij staan open voor
vernieuwing en vinden innovatie een belangrijk onderdeel binnen het proces van creëren
van successen. Hiervoor krijg jij de ruimte om de verschillende processen in kaart te
brengen, een strategie uit te denken en FMI ImProvia nog professioneler op de kaart te
zetten. Hiervoor werk je samen met verschillende vakspecialisten zoals onze System
Architect, System Designer en/of Project Manger en marketeers voor het realiseren van van
grote projecten binnen de industrie: Machinebouw High Tech.
Samengevat zijn jouw werkzaamheden als New Business Developer:
Je brengt FMI ImProvia bij verschillende opdrachtgevers onder de aandacht door
middel van online zichtbaarheid.
Je werkt aan korte en lange termijn doelstellingen.
Je zoekt nieuwe potentiële opdrachtgevers en brengt opnieuw leven in bestaande.
Je voert gesprekken op locatie en inventariseert hun behoeften.
Je werkt samen met verschillende technische collega’s voor het beantwoorden van de
opdrachtgevers hun behoeften.
Je verzamelt en verstrekt marktgegevens in de regio Noord-Nederland.
Je bouwt aan een onlinenetwerk.
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Wie is FMI ImProvia:
FMI ImProvia kijkt verder dan de vraag van de opdrachtgever. Want alleen zo kunnen we
technologie zo intelligent mogelijk inzetten en oplossingen bedenken die een business naar
grote hoogten kunnen stuwen. Ingenieuze ideeën die we omzetten naar een technische
architectuur. Klaar voor morgen. Want de toekomst, die bouwen we vandaag.
FMI ImProvia levert klanten specifieke (speciaal) machines voor nauwkeurige assemblage,
inspectie en handeling van producten. Als systeem integrator maken we gebruik van in de
markt verkrijgbare motion, vision en robotica systemen. Wij combineren onze machinebouw
kennis met de productkennis van de klant om samen de best passende oplossing te
realiseren. Onze in-house expertise strekt zich uit van concept ontwikkeling tot en met
inbedrijfsstelling bij de klant.
Met meerdere vestigingen en specialismen bieden wij flink wat afwisseling. We werken voor
mooie opdrachtgevers, maar hebben ook interne projecten voor de andere bedrijven binnen
onze groep (ExRobotics, FMI, ÆVO & 21Groep). Je wordt van A to Z betrokken bij projecten
en ziet je eigen succes te leven komen in de werkplaats. Er is veel ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling en aandacht voor vitaliteit. Maar bovenal geloven wij in de kracht van
samenwerking. Samen bedenken, samen ontwikkelen en samen successen vieren!
Wat krijg jij:
Als New Business Developer krijg je vrijheid. De vrijheid om FMI ImProvia op de markt te
zetten, te bouwen aan je eigen fundament en bovenal de vrijheid om te experimenteren met
nieuwe ideeën. Ook kom je te werken in een omgeving waar jij gewaardeerd wordt en jij
niet een nummer, maar een persoon bent. Je krijgt een stem in het overleg en bent een
schakel in een belangrijke machine.
Verder ontvang je:
Een salaris tussen €4000,- en €5500,- o.b.v. een fulltime dienstverband;
Direct een contract voor onbepaalde tijd;
Een opleidingsbudget;
Een leaseauto voor zowel privé als zakelijk en de keuze om elektrisch te rijden;
Duidelijke en transparante loopbaanpaden waar jouw ambitie centraal staat;
Een informele organisatie waar wij samen een borrel drinken en geen maatpakken
aanwezig zijn;
Minimaal vier kennissessies per jaar waar actuele onderwerpen worden besproken
door interne professionals en gastsprekers;
Goede pensioenregeling en een persoonlijk pensioengesprek;

Business Developer – Machinebouw | 2

Veel activiteiten met je collega’s zoals BBQ’s, pub quizen, wielerrondes, borrels,
skitrips, marathons, etc.
Een rit in onze ballanvaart, want samen leggen we de lat van jouw succes hoog.
Als New Business Developer herken jij je in het volgende:
Je hebt ervaring met het inventariseren van klant specifieke aanvragen in een
technische omgeving, bij voorkeur in de machinebouw;
Je kan meepraten met techneuten en hebt aantoonbare technische kennis
(bijvoorbeeld een afgeronde technische opleiding of werkervaring);
Je bent beschikbaar voor 32 tot 40 uur per week;
Je bent eager en nee wordt bij jou niet geaccepteerd;
Je kan mensen enthousiasmeren en durft soms een risico te nemen;
Je kan collega’s en klanten overtuigen en hebt het vermogen om jezelf aan te passen
aan de gesprekspartner (van directie tot engineer);
Je bent bereid te reizen door heel Nederland en de grensstreek van Duitsland.
Interesse, en nu?
Wacht niet en stuur je cv via de sollicitatiebutton naar onze collega, Gino Bont. Uiterlijk
wordt er binnen twee werkdagen contact met je opnemen voor het inplannen van een
telefonisch kennismaking. Liever eerst aanvullende informatie? Ook dat kan door contact op
te nemen via 06 215 02 720 of solliciteren@fmi-improvia.com
Zit jij naar aanleiding van de vacature hoog in je energie en weet je niet waar je moet
beginnen met het schrijven van je motivatie? Geen probleem! Wij ontvangen dan graag
alleen je cv. Tot snel!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Aan cv’s die
ongevraagd worden aangeleverd door uitzend- en detacheringsbureaus kunnen geen
rechten worden ontleend.
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