Freelance Vertegenwoordiger
Over Setteo
Setteo is een wereldwijd social platform voor alle racketsporten. Het platform is te vergelijken met
Facebook gecombineerd met functionaliteiten voor clubs, bonden en professionals. De
mogelijkheden voor social media en toernooibeheer zijn er voor iedereen. De Premium versie biedt
extra mogelijkheden voor clubs en bonden zoals online reserveren, ledenadministratie,
trainingenbeheer en marketing- & communicatie- mogelijkheden.
Ons motto is: “Make the world play together”. Op YouTube kun je zien hoe Setteo werkt. Je kunt je
ook inschrijven via www.setteo.com om te ervaren hoe het platform eruit ziet.
De functie
Wij zijn op zoek naar iemand die Setteo op lange termijn wil vertegenwoordigen. Het doel is om
sterke commerciële relaties met klanten te ontwikkelen en een maximaal aantal spelers in het social
platform te werven. Samengevat gaat het om:
- Verkoop van Setteo clublicenties
- Verhoging van het aantal gebruikers op het Setteo platform
Als Freelance Vertegenwoordiger benader je racket clubs in je regio persoonlijk. Je informeert en
enthousiasmeert hen over de mogelijkheden van Setteo. Als Freelance Vertegenwoordiger ga je
proactief op zoek naar nieuwe clubs. Je werkt vanuit je eigen regio/netwerk en bouwt deze verder uit
met nieuwe contacten. Je bekwaamt je in het aantonen van de toegevoegde waarde van Setteo voor
clubs. Je maakt afspraken, onderhandelt en sluit licentie contracten af.
Profiel
Jij bent een representatieve, enthousiaste persoonlijkheid met een grote passie voor de racketsport
(o.a. (beach)tennis, padel, squash en badminton). Je hebt de mogelijkheid je minimaal 16 uur per
week (mag ook in de avonden en het weekend) in te zetten. Samengevat:
- Je beoefent één of meer racketsport(en)
- Je beschikt over een groot netwerk in één van de racketsporten
- Je bent commercieel ingesteld en legt makkelijk contacten
- Je hebt ervaring of affiniteit met het presenteren en installeren van software
Ons aanbod
Je komt te werken met een enthousiast team. We bieden je:
- Een aantrekkelijke, resultaat gebonden commissie
- Ieder jaar terugkerende verdiensten uit contractverlengingen
- Werk in een leuke sector met een enthousiast team
- Commerciële en praktische coaching door de Country Manager Benelux
Interesse?
Stuur je CV met een korte motivatie naar harald@setteo.com ter attentie van Harald de Vries. Bel me
gerust op 06 38321489 voor meer informatie.

