
 
 
 
Het Electude-team wordt gedreven door een visie om de manier waarop mensen kennis en 
vaardigheden verwerven fundamenteel te veranderen. Al onze interactieve lessen zijn gebaseerd op 
'learning by doing'. Het resultaat is een zeer vernieuwend, intuïtief en boeiend e-learning programma 
dat studenten en docenten wereldwijd omarmen. Electude is een snelgroeiend Nederlands bedrijf en 
is in meer dan 50 landen actief. 
 
Ter uitbreiding van team BeNeLux zijn wij op zoek naar een fulltime (40 uur) medewerker 
 

Sales Support Nederland en België 
 
Team BeNeLux is een klein zelfstandig team binnen de Electude organisatie. Je werkt in een open en 
creatieve sfeer waar we als team samen de plannen maken en de werkzaamheden uitvoeren. Wat 
we zoeken is een collega met een positieve mindset, die zelfstandig werkt en zich verantwoordelijk 
voelt.  
 
Hoe zou jouw werkdag er uit kunnen zien? 
We beginnen de werkdag met een goede kop koffie en een knuffel voor de hond. Daarna hebben we 
een kort overleg om plannen te maken voor de week. Je bent een belangrijke spil binnen de sales 
organisatie en vaste prik is je dagelijkse call met sales (Aubry en Erik). Coördinatie van de 
salesactiviteiten incl. vastleggen (CRM), opmaken en registeren van leermiddel offertes etc. 
Verder ben je verantwoordelijk voor het logistieke proces van leermiddelen (bestelling, uitlevering 
t/m facturatie). Je gaat nu aan de slag met jouw project: deze keer betreft het een scholenorganisatie 
welke een LTI-koppeling wil realiseren met hun eigen platform. Je bent zowel projectleider (afstem 
met klant) als uitvoerder. Naast de technische koppeling vraagt dit ook een implementatietraject 
(denk aan: inrichting leerarrangementen, opleiden docenten, etc.) tot en met facturatie & after sales.   
Rond lunchtijd gaan we gezamenlijk lunchen: we dekken de tafel en genieten van het verse brood 
dat dagelijks bezorgd wordt. Aansluitend nemen we de hond mee en gaan we een wandeling maken 
om even een frisse neus te halen en te bewegen. 
Dan wordt je hulp gevraagd om mee te denken en te helpen bij het aankomende event dat Bianca 
aan het organiseren is. Nu is het tijd voor een kop koffie. Er komt een complexere/ technische vraag 
binnen waarbij jouw diepgaande inzicht in het Electude LMS wordt gevraagd.  
 
Aan het eind van de dag kijk je terug met een voldaan gevoel. 
 
Wat verwachten wij van jou: 
o Werk- en denkniveau HBO. 
o Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Frans is een pré. 
o Je hebt inzicht en affiniteit met internetapplicaties. 
o Je bent enthousiast, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en je hebt een CanDo-houding. 

 
Wat mag je verwachten van Electude? 
o Je maakt deel uit van een groeiende internationale organisatie met een platte management-

structuur. 
o No-nonsense cultuur, professionaliteit, betrouwbaarheid en integriteit. 
o Toonaangevend product en marktleider op haar gebied. 
o Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
o Ruimte voor je eigen ontwikkeling en de mogelijkheid om mee te groeien met het bedrijf. 

 
Wil je meer info? 
Neem dan contact op met Aubry Mulder op 040-8200740. 
 
Solliciteren 
Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw motivatie en CV naar: hr@electude.com 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


