Help je ook mee Nederland veiliger te maken?
Tedas zoekt een Accountmanager
Aantal uren : 40
Standplaats : Brummen
Salaris
: in overleg
Heb jij genoeg kennis en ervaring
om Tedas te helpen groeien?
Ben je een stevige gesprekspartner
voor onze (potentiële) klanten?

Wat ga je doen?

•

•
•
•
•

Als Accountmanager zit jij bij toonaangevende (potentiele)
klanten om tafel om de mooiste opdrachten voor Tedas binnen
te halen. Jij weet hoe je nieuwe deuren opent en komt samen
met onze productspecialisten tot de best passende oplossingen.
Op het gebied van sales en netwerken bij jij helemaal in je
element. Je bent een zelfstarter en doelgericht.
Je werkt vanuit de klantvraag. Je verdiept je in de klanten en
denkt mee over hun uitdagingen en vraagstukken.
Om je relatienetwerk te versterken en uit te breiden
bezoek je regelmatig netwerkevents en bijeenkomsten van
expertisegroepen.
Je signaleert trends in de markt.

Wat hebben wij van je nodig?

•
•
Werken bij Tedas betekent werken bij een dynamische organisatie
die een substantiële meerwaarde levert aan de digitale
weerbaarheid van haar klanten. Deze bevinden zich bij Defensie en
Opsporings-, Inlichtingen & Veiligheidsdiensten en leveranciers van
Vitale infrastructuur.
Tedas heeft twee business lines: Bastion en Uniscope.
Bastion is een modulaire architectuur voor de veilige verwerking
van hoog gerubriceerde informatie. De architectuur is gebaseerd
op het beveiligingsbeleid van de Overheid/Defensie.
Uniscope is hét platform voor het verwerken en weergeven
van realtime sensor informatie ten behoeve van een common
operational picture.
Samen vormen Bastion en Uniscope een twee-eenheid waarmee de
klant in haar operatie veilig informatie kan verzamelen, verrijken en
beschikbaar stellen.
De medewerkers van Tedas zijn goed opgeleid, beschikken over
veel (vakinhoudelijke) kennis, kunde en ervaring en zijn intrinsiek
gemotiveerd om het verschil te maken voor hun klanten.
Binnen Tedas heerst een informele en ontspannen sfeer waar in alle
openheid wordt gecommuniceerd en waar mensen zich op hun
gemak voelen. Een prima klimaat om onze doelstellingen te behalen.

•
•
•
•

Je bent een enthousiaste, inspirerende en ondernemende
professional;
Je hebt een netwerk binnen bedrijven die zich bezig houden
met de vitale infrastructuur in Nederland;
Je hebt affiniteit met IT en softwareontwikkeling;
Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal
uitstekend, zowel in woord als geschrift;
Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding op
HBO niveau;
Je hebt tenminste 3 tot 5 jaar werkervaring in dit vakgebied.

Wat doen wij voor jou?
Je gaat werken in een innovatief bedrijf waarin iedere medewerker
zich bewust is van de maatschappelijke relevantie van de
activiteiten. We werken enthousiast en met grote inzet aan het
behalen van de doelen van de organisatie. Jouw inzet en bijdrage
zijn daarbij van groot belang. We geven je de mogelijkheid om je
zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te ontwikkelen.
De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij Tedas zijn
uitstekend.

Meer weten?
Bel met Sisca Bosma: t 0575 575 725 en kijk op www.tedas.nl
Motivatiebrief en CV kun je verzenden naar info@tedas.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

www.tedas.nl

