
Heb jij een ondernemend karakter en commerciële
vaardigheden? Je zet graag een sales- en marketingstrategie
om naar de praktijk én je wil daarmee maatschappelijke impact
maken? Dan zijn wij een goeie match! 

Dan zijn wij een goeie match!

MARKETING- EN SALESMANAGER

BEN JIJ EEN?

INNOVATIEF – Je hebt een ondernemend karakter en je ziet opportuniteiten 
EXTERNE BLIK – Je focus ligt in eerste instantie op de buitenwereld: nieuwe potentiële klanten
en consultants spotten, netwerkopportuniteiten zien, … . Het (potentiële) klantperspectief is je
belangrijkste drive. 
GROEI – Je wordt enthousiast van die externe ambities te vertalen naar het operationele, zodat
de organisatie groeit. Je wil er mee voor zorgen dat S&L maximale impact creëert. Je hebt
leidinggevende capaciteiten en kan interne medewerkers aansturen. 
SNELHEID & DURF – Je kan aarden in een snelle en snel veranderende werkomgeving. 
ALLESKUNNER – Waar je affiniteit ligt is duidelijk en tegelijk kan je ook vlot schakelen naar
andere taken en verantwoordelijkheden. Je bent flexibel en bereid om ook taken van de manager
Team & Organisatie op te nemen. 

Innovatief &
ondernemend

Versterk ons groeiend (intern) team met je impressionante skills en bakken goesting om mee het verschil te maken. Interesse? Bel of mail en laat ons snel
uitzoeken of we écht bij elkaar passen. Stuur snel jouw adelbrieven, roadtrips en goesting door via jobs@strategiesandleaders.com. Strategies and
Leaders is een werkerscoöperatie, opererend vanuit Gent en Brussel.

Intussen zijn we met meer dan 30. Sociale ondernemers. Die organisaties en
bedrijven helpen met hun strategie. Samen vergroten we drastisch hun positieve
impact op de wereld. Want ja, wij willen de wereld veranderen. 
Dat kan alleen maar met een sterk intern team. We zoeken daarom nog iemand met
sales en marketing skills die onze organisatie wil doen groeien en onze impact wil
verhogen. www.strategiesandleaders.com

Externe én interne
focus 

Zot van
maatschappelijke
impact
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in het leven moet je de dingen soms eens omdraaien...

?

In het S&L team ben je als sales- en marketingmanager een vaste waarde. Onze consultants werken voor onze missiegedreven klanten en jij
werkt samen met 3 andere collega’s volledig voor de coöperatie. Zodat we nog meer klanten helpen om impact te maken.

tel:093290901

