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Business Development Manager 
  

Over ons 

I.deeds is gekend als een kwalitatieve en gerespecteerde partner inzake Business Intelligence en 
Business Analytics oplossingen. Met een toegewijd team van meer dan 25 consultants 
ondersteunen we onze nationale en internationale klanten bij de keuze en implementatie van 
efficiënte processen, systemen en inzichtelijke rapporteringen. Wij ontzorgen onze klanten in 
hun digitale transformatie. Dit doen we steeds onafhankelijk en met de nodige kennis en ervaring 
op zak. 
Om de sterke groei van i.deeds te ondersteunen, zijn we op zoek naar een ambitieuze en gedreven 
Business Development Manager. 
 
 
Jouw verantwoordelijkheden 

Als Business Development Manager neem je het voortouw op commercieel vlak. Je bent het eerste 
aanspreekpunt voor prospecten en klanten en begeleidt  hen naar de juiste oplossingen. Zo neem 
je het voortouw in: 
 

 Het identificeren van prospecten of het uitbouwen van bestaande klantrelaties met nieuwe 
up- en cross-sell kansen; 

 Het proactief contact leggen met prospecten via diverse kanalen; 
 Het kwalificeren van leads en het gericht begeleiden van prospecten naar onze oplossingen 
 Het uitbouwen en coördineren van marketinginitiatieven en -tools in samenspraak met het 

marketingteam (case studies, events, demo’s…); 
 Het deelnemen aan de organisatie van klantenevenementen en seminars waarbij je i.deeds  

actief promoot; 
 Het bijdragen aan het samenstellen en presenteren van ons aanbod in samenspraak met 

het operations team; 
 Het begeleiden van de onderhandelingen en planning met klanten en prospecten in 

samenspraak met het operations team; 
 Het uitbouwen en benutten van jouw netwerk van relaties met belangrijke en relevante 

beslissingsnemers; 
 Het actief meewerken aan het creëren van relevant verkoopondersteunend materiaal en 

een aangepast dienstenaanbod. 
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Jouw profiel 

Als Business Development Manager heb je een ongelofelijke drive om ons aanbod in de markt te 
plaatsen en mee te bouwen aan ons groeiverhaal. 
Je hebt een hoger diploma en ervaring in het verkopen van IT-oplossingen in een B2B omgeving. 
Kennis van BI en BA toepassingen is een grote troef, geen must; 

 Je bent ondernemend, klantgericht en hebt de kwaliteiten om een vertrouwensrelatie op 
te bouwen met je klanten; 

 Je luistert naar de noden en belangen van de klant en slaagt erin om de behoeftes van de 
klant te identificeren; 

 Je denkt mee met de organisatie en weet het dienstenaanbod en de commerciële aanpak 
verder te optimaliseren; 

 Je bent communicatief sterk en hebt een vlotte kennis van het Nederlands, Engels en 
idealiter ook Frans. 

 

Wat mag je verwachten? 

Bij i.deeds krijg je de kans om het commercieel verhaal, de organisatie én uiteraard je eigen 
carrière een serieuze boost te geven. Je neemt dan ook de leiding in het uittekenen en uitvoeren 
van een commerciële strategie die deze groei verwezenlijkt.  
Verder mag je rekenen op een zeer aantrekkelijk en volledig loonpakket, een goede work-life 
balance, een geweldig team van experten en de kans om een mooi carrièrepad te realiseren binnen 
onze organisatie. 
 
 

Interesse? Mail vandaag nog je motivatiebrief en cv naar caroline@ideeds.be 
 


