HippoLine breidt uit. Wij zijn op zoek naar:

Account Manager
dingen bereiken en gedaan krijgen
32 – 40 uur
Functieomschrijving
Wij maken van domme data slimme informatie, maar dat is lang niet het hele verhaal. Om
óns verhaal over dashboards, data en business intelligence (BI) over het voetlicht te
brengen zoeken wij een nieuwe, alerte collega (m/v). Samen met onze mensen maak jij de
juiste vertaalslag. Jij vergroot de impact van onze boodschap (o.a. social media) en weet
nieuwe en bestaande klanten aan HippoLine te verbinden. Daar gaan we je goed in
begeleiden, want de wereld van BI leer je niet op een achternamiddag.
Onze wensen
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding
Je hebt ervaring op het gebied van sales en marketing
Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met (social) mediakanalen
Je bent nieuwsgierig naar BI, onze werkgebieden, de inhoud van data en vraagt door
Je bent klantgericht, wilt dingen bereiken en gedaan krijgen
Je weet van doorpakken, werkt zelfstandig en houdt van afwisseling
Je bent niet bang voor techneuten (die van ons bijten niet)
Je beheerst het Nederlands en Engels in woord én geschrift

Wij bieden
Naast marktconforme arbeidsvoorwaarden (bonus, laptop, telefoon van de zaak en
pensioen) bieden we je professionele en persoonlijke vrijheid en groei in een informele en
collegiale, jonge werkomgeving. Je wordt begeleid door een ervaren Sales Manager en
communicatiespecialist. Er is alle ruimte om jezelf te (blijven) ontwikkelen en ideeën te
realiseren. We zijn flexibel wat betreft werklocatie (bij de klant, thuis of op kantoor) en
dat geldt ook voor onze werktijden.

Over HippoLine
HippoLine BV heeft als BI-specialist vanaf 2008 een bijzondere positie opgebouwd in de
financiële en hypothecaire sector, de woningmarkt en de gezondheidszorg. Wij schrikken
niet van lastige data en werken met technologieën als machine learning en artificial
intelligence. Het visualiseren van data heeft bij ons extra aandacht. Meer over onze
aanpak kun je vinden op de website: www.hippoline.nl
Voor meer informatie over deze functie of om te solliciteren kun je contact opnemen met
Mirjam van Kooten - mirjam@hippoline.nl of 0182-820398.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

