Business Development Manager Apple Applicaties
Functie omschrijving
In toenemende mate maken wij met behulp van nieuwe mobiele applicaties traditionele
bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever. Hierin werken wij nauw samen met diverse
leveranciers van ICT applicaties, hardware en verbindingen. Om de ontwikkeling van deze
snelgroeiende activiteiten verder vorm te geven zijn wij op zoek naar een Business
Development Manager die onze activiteiten met applicaties en oplossingen op basis van het
Apple portfolio verder gaat uitbouwen.

Taken
Vanuit het door jouw geschreven businessplan formuleer je een heldere strategie en visie.
Je bent verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie én uitvoering hiervan.
Relevante onderdelen van de functie zijn:
●

Het in kaart brengen van de relevante mobiele business applicaties voor onze
klanten

●

In samenwerking met Apple de strategie en visie omzetten in een plan van aanpak

●

Contact leggen en onderhouden met leveranciers van deze applicaties

●

Zorgdragen voor een werkbaar businessmodel met deze leveranciers

●

Borgen van de levering- en service processen binnen de BTC organisatie

●

Het trainen van de BTC sales organisatie op de diverse oplossingen en hardware

●

In samenwerking met Sales inventariseren van concrete verkoopkansen

●

Met Apple opzetten van een marktbewerking aanpak

●

Ondersteunen van Sales bij complexe sales cases

●

Volgen van de klantervaringen en klanttevredenheid bij gebruikers van onze
oplossingen

Profiel
●

HBO werk- en denkniveau

●

Bedrijfskundige interesse en inzichten

●

Minimaal 5 jaar ervaring in de ICT

●

Uitgebreide kennis van mobility vraagstukken en oplossingen

●

Bewezen commerciële ervaring met aantoonbare resultaten

●

Grondige kennis van cloud technologieën

Persoonlijke eigenschappen en competenties
●

De ambitie om de Apple/applicatie strategie van BTC te gaan invullen

●

Flexibel, georganiseerd, resultaatgericht, secuur en stressbestendig

●

Gedreven zelfstarter

●

Heeft humor en kan goed in teamverband werken

●

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

●

Commerciële instelling

●

Gefascineerd door innovaties

●

Hoge affiniteit met ICT

●

Affiniteit met Apple en mobiele applicaties

Over BTC
Communicatie, beschikbaarheid van informatie en data en de beveiliging daarvan zijn
cruciaal voor elk bedrijfsproces. Elke onderneming streeft ernaar deze processen te
optimaliseren, op zoek naar meer effectiviteit en productiviteit. BTC levert daar een
substantiële bijdrage aan door met kennis van zaken en een goede service de totale ICT
werkplek in te richten, mensen 24/7 bereikbaar te maken en het mogelijk te maken om
altijd en overal te kunnen werken. Met cloud oplossingen, diensten en producten waarmee u
nu al kunt anticiperen op de toekomst.

Door onze onafhankelijke en servicegerichte werkwijze, kunnen wij bedrijven in diverse
branches, overheidsinstanties en organisaties in de non-profitsector al jaren tot onze
tevreden klanten rekenen.
Onze organisatie groeit gestaag. Momenteel zijn 70 medewerkers op verschillende plekken
in Nederland - op één van onze vestigingen, onderweg of op een flex- of thuiswerkplek aan het werk. Om maximaal rendement uit iedere medewerker en uit ons team te halen,
werken we volledig in de cloud en met de nieuwste technologieën volgens de principes van
'Het Nieuwe Werken'. En dat geldt voor iedereen: van onze Binnendienst en Helpdesk tot
aan de Consultants en Directie.
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