Jobomschrijving

MARKETING & SALES
STRATEEG
Bao Living

www.baoliving.com

Bao Living.

WIE ZIJN WIJ?

Bao Living is aan het herdenken hoe we vandaag de dag bouwen.
Dit doen we om meer betaalbare en duurzame woningen mogelijk
te maken. Wij geloven dat dit uitermate belangrijk is omdat
we vandaag de dag geconfronteerd worden met twee enorme
uitdagingen: snelle verstedelijking en de klimaatverandering. Bao
Living’s reden van bestaan is
 om een positieve impact te hebben
op deze twee fronten.
Ons werk is momenteel gefocust op het commercialiseren van een
gepatenteerde technologie genaamd SAM (Slimme Aanpasbare
Module). Dit in-house ontwikkelde product maakt het mogelijk
om de nutsvoorzieningen van een woning op een meer betaalbare
en duurzame manier te produceren en te installeren.
We ervaren momenteel een aanzienlijke tractie rond dit product
en we zijn op zoek naar gedreven mensen die willen helpen de
bouw te bewegen naar een meer inclusieve en duurzame sector.
Aarzel niet om contact op te nemen als je je hiervoor aangesproken
voelt.
Wat willen we bereiken?
“Onze positieve impact maximaliseren bij het versnellen van de
overgang van dure en vervuilende bouwsystemen naar meer
betaalbare en milieubewuste oplossingen. “
Voor meer informatie over onze missie kan je best onze beide Bao
Living “Master plans” lezen.

Er is plek!
Naar wat zijn wij op zoek?

MARKETING & SALES STRATEEG

We zijn op zoek naar een profiel met sales en marketing ervaring of een drive om hierover
bij te leren. Als nieuw teamlid zal je van cruciale meerwaarde zijn in de verdere
commercialisering, en branding, van ons eigen ontwikkelde SAM systeem. Je word mede
lid van een klein team aan gedreven (growth) marketeers, ingenieurs, en
productontwikkelaars die samen proberen om een positieve impact te hebben op de
bouwmarkt.
Deze functie zal het volledige spectrum aan marketing en in-house sales activiteiten omvatten.
Je zal dus de verschillende communicatiekanalen onderhouden en updaten als ook de afspraken
voor het sales team gaan vastleggen. Je wordt het vijfde full-time lid van het Bao Living team en
zal in een uitdagende, en soms onvoorspelbare, nieuwe rol terecht komen binnen het bedrijf.

Uw rol:
•

Je word vanaf dag 1 mede verantwoordelijk voor het onderhouden van de salesfunnel en het
contacteren van nieuwe leads. Op (korte) termijn sta je er ook voor open om door te groeien
en zelf verkoopafspraken te doen.

•

Je hebt design ervaring en draait je hand niet om om de website, en andere
communicatiekanalen, aan te passen wanneer nodig.

•

Je bent een social media adept en van het onderhouden van deze kanalen krijg je energie.

•

Je werkt nauw samen met de andere teamleden om uitdagingen vroegtijdig te signaleren
en de efficiëntie te vergroten.

Waarom jij de persoon bent die we zoeken:
•

Je bent vloeiend in het Nederlands en Engels. Een goede kennis van het Frans is een meerwaarde.

•

Je hebt ervaring met het gebruik van CRM / Sales-tools. Wij gebruiken intern momenteel
Pipedrive (ervaring hiermee is een meerwaarde, zeker niet noodzakelijk.)

•

De volledige Adobe suite heeft geen geheimen meer voor je en je hebt een goed gevoel voor
design en esthetiek.

•

Je hebt ervaring met Google Analytics en/of andere tracking systemen.

•

Je bent data-georiënteerd en werkt met KPI’s om acties te sturen.

•

Je bent een make-it-happen persoon en vindt het heerlijk om uw handen uit de mouwen te
steken, maar je denkt ook na over de zakelijke implicaties.

•

Je denkt analytisch en bent oplossingsgericht. Je ziet alleen oplossingen en weet hoe je problemen in kleinere stukjes kunt opdelen.

•

Je hebt een rijbewijs B.

•

Je hebt een passie voor duurzaamheid - je begrijpt de urgentie van actie voor de planeet. Je
weet dat de vervuiling en verspilling in de bouwsector een gigantische uitdaging is en dat we
dit alleen kunnen gaan oplossen door gefocust, en hard, hieraan te werken.

Wat bieden wij aan (Life at Bao Living)?
•

De ervaring om deel uit te maken van een klein maar gedreven en zeer getalenteerd team
dat altijd klaar staat om kennis en ondersteuning te delen!

•

Veel ruimte om nieuwe kennis en skills te verwerven.

•

Sterke persoonlijke en professionele ontwikkeling in een snelgroeiende scale-up omgeving.

•

Een open bedrijfscultuur waarin je de zelfstandigheid en ruimte hebt om je creativiteit los te
laten en je eigen carrièrepad vorm te geven.

•

Een sterke teamcultuur waar we net zo hard vieren als we werken! (Zeker als er geen wereldwijde pandemie gaande is)

Het aanwervingsproces

HOE ZIET HET ER UIT?

HET TELEFOONTJE
Na het lezen van uw
applicatie zullen we
je opbellen om een
kort
gesprek
te
hebben en om te
kijken wanneer we
een eerste interview
kunnen inplannen.

EERSTE INTERVIEW
Dit zou niet veel
langer
dan
een
uur mogen duren
en is een eerste
kennismaking
om te kijken of er
een match is op
bedrijfscultureel
vlak en het profiel.

OPDRACHT
Afhankelijk van de
positie waarvoor je
appliceert gaan we
je
een
opdracht
geven om thuis uit te
werken. We proberen
deze opdrachten vrij
kort te houden, max
3 uur.

LAATSTE INTERVIEW
Dit laatste interview
is waar we nog
een aantal vragen
overlopen die we
hebben op basis van
de 2 vorige stadia.

Kunt u niet wachten en wilt u zich aanmelden?

STUUR ONS DAN JOUW APPLICATIE
We nemen aanwerving zeer serieus, dus lees alles wat we hierboven
hebben geschreven zorgvuldig door. Kijk ook op onze website voor
een goed overzicht van Bao Living.
Houd er rekening mee dat we alleen applicaties accepteren die via
de onderstaande mail komen. Er wordt geen cv of sollicitatiebrief
geaccepteerd via directe berichten op LinkedIn.
Als je denkt dat je een match bent, neem dan contact met
ons op via het versturen van je cv (+ portfolio als je er een
hebt) en een ingevulde “Vertel ons over jezelf” pagina dat
ja kan terugvinden op de volgende pagina naar dit adres:

benjamin@baoliving.com

HET BESLUIT
Binnen de week na
het laatste interview
bellen we je op om
de beslissing mee
te delen. We staan
zeker open om gestructureerde feedback
te geven ongeacht
de uitkomst.

Who are you?

TELL US ABOUT YOURSELF?
My friends call me ............................................ and I am passionate about ......................................................................... .
In my free time I ................................................................................................................................................................................................. .
When I was young I dreamed of being .......................................................................................................................................... .
My signature dish is ........................................................................................ and I will make it for you if you hire me.
If I would win €1.000.000, the first thing I would do is......................................................................................................... .

DESIGN

MOVIES/SHOWS

MUSIC

1. .....................................................

1. .....................................................

1. .....................................................

2. ....................................................

2. ....................................................

2. ....................................................

3. ....................................................

3. ....................................................

3. ....................................................

Name 3 products you
consider to be timeless
references of industrial
design.

If you had to watch only
3 movies/shows for the
rest of your life, what
would it be?

PS. How did learn about this job opening?
.......................................................................................................
......................................................................................................

If you had only 3
albums to listen to over
and over for the rest of
time, what would it be?

