Vacature

Commercieel manager
Wij zijn Libre Foundation en zoeken een commerciële hoofdrolspeler in ons unieke concept.
Hoe is je match met de volgende woorden:
Purpose driven – Succesvol met klanten – Learning & development – Verbindend ?
Wie wij zijn
Purpose driven en verwachtingen overtreffend. Wij maken impact voor een betere wereld!
Wij zijn de Tony Chocolonely van de opleidingsorganisaties.
Libre Foundation zorgt ervoor dat leiders van lokale NGO’s in ontwikkelingslanden toegang
krijgen tot hoogwaardige training in leiderschap en communicatie. Hierdoor stellen wij de
lokale NGO’s in staat een grotere impact te maken. We financieren onszelf door opleiding,
training en coaching te verzorgen bij onze betalende opdrachtgevers.
Al 13 jaar maken wij een verschil. Met ruim 100 experts werken wij actief in 25 doelgroep
landen. Voor nu hebben we 200 trainingsprojecten bij NGO’s uitgevoerd en met een jaarlijks
stijgende omzet breiden we dit uit. Verder hebben we een kantoor in Lima, zijn we officieel
Social Enterprise en zijn we opgenomen in de Code Sociale Ondernemingen.
Wat wordt er van je verwacht?
Jij bent de commerciële hoofdrolspeler die nieuwe betalende opdrachtgevers vindt, aan ons verbindt
en tevreden klanten en daarmee ambassadeurs van hen maakt. Naast nieuwe opdrachtgevers verras
je huidige klanten met aantoonbaar toegevoegde waarde, zodat zij blijven terugkomen. Je zet je dus
in voor duurzame relaties die renderen (zowel financieel als kwalitatief). Hierbij heb je de hulp van 80
toptrainers en 25 topacteurs. Om deze missie te volbrengen heb je ondersteuning nodig, en die krijg
je. Onze officemanager wordt jouw rechterhand. Je rapporteert aan en spart direct met de
directeur/oprichter. Salarisindicatie: 4.000-4.200 euro per maand bij een 40-urige werkweek.
Wat doe je dan zoal?
Je vindt nieuwe opdrachtgevers en werkt als partner met de bestaande. Dat doe je door slim
en aanstekelijk te acquireren en prospecteren, via effectieve kanalen en methodes. Aan tafel
ontdek je telkens de vraag achter de vraag en je bedenkt de op maat gesneden aanpak. Daar
waar nodig, maak je maatwerkvoorstellen en geef je pitches. Je bent continu bezig met het
matchen van trainers, acteurs en coaches met onze opdrachtgevers. Je leert zowel onze
opdrachtgevers als onze trainers en coaches steeds beter kennen, dus dat matchen wordt op
een gegeven moment heerlijk om te doen en een automatisme.
Je wordt overigens geholpen door de oprichter die de keyaccounts beheert. Hij zal als een soort
mentor voor je kunnen fungeren. Hij helpt je namelijk met didactiek en hij zal zelf ook af en toe
inspringen bij bijvoorbeeld pilotprojecten. We verwachten ondernemerschap in de brede zin van het
woord, dus wie weet kun je ook een rol nemen in dergelijke projecten.

Wie ben jij?
Jij
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hebt onbetwiste affiniteit met en passie voor leren en ontwikkelen; je leeft ‘continu leren en
ontwikkelen’ voor.
bent representatief.
bent een geboren netwerker met gevoel voor social media.
beschikt over relevant netwerk in het HRD-werkveld en bedrijfsleven.
neemt een onafhankelijke opstelling in ten opzichte van de aangesloten leden en organisaties.
bent een enthousiasmerende en bindende persoonlijkheid .
bent zelfstandig, zelfstarter en kan samenwerken met ‘bestuur op afstand’.
handelt vanuit een sterke klantoriëntatie.
hebt zin en lol om de managementrol vorm te geven in een omgeving van vrijwilligers.

Jouw talenten:
Creatief probleemoplossend vermogen, waarderende (appreciative) basishouding, helicopterview in
combinatie met doorvertaling naar een pragmatische aanpak, groot empathisch vermogen en de wil
om maatwerk te verzorgen. Je brengt anderen graag in beweging en verbindt hen graag met elkaar,
je bent een doorzetter, een actieve teamplayer die ook goed zelfstandig kan werken, je werkt
doelgericht, neemt initiatief, bent proactief en onafhankelijk. Je houdt van uitdaging en avontuur: wil
dingen neerzetten en hebt overtuigingskracht. Je bent flexibel: zoekt van nature een balans tussen
de eigen koers en wat de omgeving vraagt.
Waarom ga jij voor Libre Foundation?
‘Be the change you want to see in the world’ - Mahatma Gandhi.
We gebruiken vaak bovenstaande quote. Dat is waar wij als Libre Foundation voor staan. Wij
maken impact en hebben ervaring. Spreekt dit doel je aan en wil jij werken met gemotiveerde
krachtige professionals die verschil willen maken in de wereld? Dan is dit jouw plek. Je krijgt
vrijheid en we staan open voor je ambitie en groeiplannen.

Interesse?
We horen graag van je voor 01-11-2021 via:
Larissa@librefoundation.nl

