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Standplaats: Alkmaar     
 

 
1. SNELSTART 
 
SnelStart in Alkmaar is een van de meest innovatieve IT-bedrijven van Nederland. Zij ontwikkelen 
boekhoudsoftware en helpen hiermee meer dan 83.000 ondernemers hun administratie te 
automatiseren. Dat doen ze al meer dan 40 jaar. Met zo’n 160 collega’s werken zij agile en met de 
nieuwste technieken. SnelStart, een familiebedrijf met ambitie, heeft als missie ‘Moeilijke dingen 
makkelijk maken’ en de beste werkomgeving bieden aan mensen met diezelfde passie. De organisatie 
is behoorlijk informeel. Iedereen is prima benaderbaar, op elk niveau. Zie www.werkenbijsnelstart.nl 
 
Naar de website: https://www.snelstart.nl 

 
Plaats in de organisatie 
Staffunctie en je rapporteert aan de commercieel directeur. 
 
 
2. PROFIEL 
Als Business Development manager focus je je op het genereren van nieuwe business en het 
optimaliseren van bestaande business. Jij bent de aangewezen persoon om de marktpositie van 
Snelstart te versterken. Voor mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van 
nieuwe business, worden haalbaarheidsonderzoeken en risicoanalyses uitgevoerd en business cases 
opgesteld. Dit kan uiteindelijk leiden tot het opstellen van businessplannen en het realiseren 
hiervan.  Als Business Development manager ben je verantwoordelijk voor dit gehele proces en 
bewaak je de voortgang van de projecten. Je weet hierbij gebruik te maken van tools en technieken 
als Business Intelligence, Business Process Management en Process Mapping. Je werkt nauw samen 
met de commercieel directeur-bestuurder. Je interne sparringpartners zijn met name de technische 
directie, het R&D Team en de manager Marketing & Sales. Je vertegenwoordigt in de belangrijkste 
overleggen jouw team, dat bestaat uit een Projectmanager, een Productmanager en Marketing 
Business Analyst.  
 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Haalbaarheidsonderzoeken naar nieuwe producten en/of afzetmarkten. 

 Uitvoeren van risicoanalyses van potentiele nieuwe producten en of afzetmarkten. 

http://www.werkenbijsnelstart.nl/
https://www.snelstart.nl/


   

 

 

 Opstellen van business cases voor eventuele nieuwe producten en/of afzetmarkten. 

 Proces- en projectmanagement en rapportering gebruik makend van tools en technieken 

zoals Business Intelligence, Business Process Management en Process Mapping. 

 Aansturen van een zelfsturende Projectmanager, Productmanager en Marketing Business 

Analyst  

 
Communicatie met  

 Met technische directie, R&D team en Manager Marketing & Sales over business 
ontwikkelingen en business cases. 

 Met diverse disciplines en key-stakeholders (product, data, klant contactcentrum) in de 
organisatie afhankelijk van de projecten. 

 Met commercieel directeur-bestuurder voor overleg, advies, prioritering, planning. 
 

 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Hbo of wo werk- en denkniveau. 

 Relevante werkervaring bij voorkeur in de IT/automatisering/software en bijvoorbeeld in een 
start-up- onderneming. 

 Een start-upmentaliteit: getting things done. Today. 

 Je weet uit te blinken in een markt waarin de concurrentie enorm is. 

 Je hebt kennis en ervaring in strategieontwikkeling in snel veranderende markten. 

 Kennis van de toepassingen van SnelStartapplicaties 

 Je hebt genoeg aan halve woorden en vult deze aan met intuïtie. 

 Kennis van de bedrijfsstrategie van SnelStart. 

 Ervaring in het gebruik van Business Analyse en Intelligence tools. 

 Kwaliteitsgerichtheid. 

 Ondernemerschap. 

 Initiatief. 

 Resultaatgerichtheid.  

 Individugericht leiderschap. 

 Probleemanalyse. 

 Sociabiliteit. 

 Klantgerichtheid. 

 Innovatief en creatief. 

 Samenwerkingsgericht. 
 

 
5. SNELSTART BIEDT JE 

 Een uitdagende baan bij een innovatieve IT-organisatie met prima primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden.  

 Volop opleidingsmogelijkheden, omdat SnelStart het belangrijk vindt dat medewerkers zich 

blijven ontwikkelen. 



   

 

 

 Een functie met inhoudelijk veel vrijheid, waarin je samenwerkt met collega’s die allemaal 

hetzelfde doel voor ogen hebben: moeilijke dingen makkelijk maken. 

 Prachtig kantoor in Alkmaar, hyper ergonomische werkplekken met sta/zittafels. 

 

 

Dienstverband; fulltime 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
mr. Erik Batenburg 
erik.batenburg@beljonwesterterp.nl 
06-12 47 98 26 
 
 

 


