
   

 

 

 

 

 

 

 

WERVINGSPROFIEL 
 

FRINGE COMPANY 
Business Development Manager 

 
“Energiek, gedreven en conceptueel sterk” 

 
Standplaats: Deventer  
   

1. FRINGE COMPANY 
 
Sinds 2003 ontwikkelt Fringe software om het onderwijs te ondersteunen. Ze begonnen met 
Trajectplanner die de basis vormt voor hun SVS (studentvolgsysteem).  
Inmiddels zijn ze Fringe Company en ondersteunen zij het onderwijs van online aanmelden tot 
diplomeren met een compleet applicatielandschap. Dit doen ze in samenwerking met de 
expertgroepen van de onderwijsinstellingen. Mét het onderwijs, voor het onderwijs! Zo 
blijven ze software ontwikkelen die écht aansluit bij de behoeften van de eindgebruikers. 
Daarnaast zorgen ze ervoor dat de student zich binnen zijn leerproces zo goed mogelijk kan 
ontwikkelen en het onderwijspersoneel dit proces zo efficiënt mogelijk kan faciliteren. 
 
Het team van Fringe bestaat uit een groep van 20 enthousiaste, betrokken en gedreven 
mensen. Ze gaan altijd voor het beste resultaat voor de gebruiker vanuit de kernwaarden 
transparant, professioneel, samenwerkend en persoonlijk. 
 
Naar de website: www.fringe.nl 
 
Plaats in de organisatie 
De business development manager heeft een centrale en verbindende positie binnen de 
organisatie en een spilfunctie in commerciële trajecten.  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als business development manager bij Fringe heb je de verantwoordelijkheid de business te 
verbreden en te verdiepen, een sterk gezicht in de markt te hebben en een heldere 
commerciële visie en strategie te ontwikkelen, implementeren en uitvoeren. Je bouwt stevig 
aan het verbeteren en uitbreiden van het relatienetwerk in de bestaande onderwijsmarkt 
(met name mbo) maar boort binnen het onderwijs ook nieuwe sectoren aan. Je houdt samen 
met je collega’s trends en ontwikkelingen binnen het onderwijs nauwlettend in de gaten om 
zo samen nieuwe kansen te identificeren en hierop strategisch in te spelen. Om het uitbreiden 
van de business praktisch te bewerkstelligen heb je direct contact met bestaande relaties, 
potentiële nieuwe klanten (leads) en samenwerkingspartners. De markt van Fringe kenmerkt  
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zich voor een aanzienlijk deel door aanbestedingen. Hierin heb je een eindverantwoordelijke 
rol. Wat ga je doen: 
● Verder ontwikkelen van de commerciële strategie, inclusief heldere product-markt-

combinaties en bijbehorende marktsegmentaties; 
● Uitbouwen relatienetwerk en proactief bezoeken van bestaande en nieuwe klanten; 
● Upselling en cross-selling bij bestaande klanten; 
● Afzetmarkt verbreden door (toekomstige) klanten enthousiast te krijgen voor (nieuwe) 

softwaremodules; 
● Contract onderhandelingen voeren met huidige en nieuwe klanten; 
● De onderwijsmarkt voeden met de expertise en goede ideeën van Fringe. Dit doe je 

uiteraard samen met je collega’s; 
● Vertalen van marktontwikkelingen naar concrete commerciële plannen. 
 
 
3. PROFIEL 
 
Als business development manager bij Fringe ben je een snelle en conceptueel/strategisch 

sterke denker die veel energie haalt uit het gezamenlijk behalen van successen. Je vindt het 

leuk om je tanden te zetten in bovenstaande taken en opdrachten en zo bij te dragen aan het 

succes van Fringe. Je hbo/wo werk- en denkniveau combineer je met een passende opleiding 

en een uitstekend commercieel trackrecord. Je bent ondernemend en een uitstekend 

netwerker, proactief, communicatief sterk en je gaat voor meetbare resultaten. Je hebt 

aantoonbaar affiniteit met ICT, kent de onderwijssectoren en de belangrijke trends op de sterk 

veranderende onderwijsmarkt volg je op de voet. Netwerken is voor jou als ademen, 

doorvragen en kansen zien een tweede natuur. Je schakelt makkelijk van strategisch naar 

operationeel niveau en tussen klanten, leveranciers en partners. Je bent energiek, 

vasthoudend en integer. Ervaring met aanbestedingen is een grote plus. 

 

4. HET AANBOD VAN FRINGE 
 
Werken bij Fringe betekent werken met een groep leergierige en gezellige collega’s in 
Deventer. Fringe biedt een goed salaris passend bij jouw ervaring, flexibele werktijden, 28 
vakantiedagen en de mogelijkheid tot thuiswerken. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn 
prima met uiteraard een pensioenregeling en ondersteunende zaken als een leaseauto, 
telefoon en laptop maar ook dagelijks een verse lunch. 
 
 
  CONTACT  
Voor vragen kun je contact opnemen met: Geert-Jan Plette, senior consultant bij 
BeljonWesterterp, 06 - 2242 1363. geertjan.plette@beljonwesterterp.nl 
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