
Spreekt bovenstaande jou aan? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar recruitment@bond3d.com 

 

 
Verantwoordelijk voor de verkoopstrategie en resultaten binnen een snelgroeiende organisatie. Bepaalt de doelstellingen voor de korte en lange termijn, strategieën en tactieken in lijn 
met bedrijfsdoelstellingen. Aansturen van alle verkoopactiviteiten, inclusief planning, forecast en ontwikkeling van de verkoop. Beheert de verkoop van de producten van de organisatie.  

 

Wat ga je doen? 
• Definiëren van de verkoopstrategie en verkoopprognose voor de korte en lange 

termijn in samenwerking met Marketing; 

• Analyseren van verschillende markten en identificeren van sales opportunities; 

• Verantwoordelijk voor het succesvol inventariseren van de behoeften van 
klanten en inpassen binnen het algemene bedrijfsplan en strategie van het 
bedrijf; 

• Verdere ontwikkeling van de productpositie en prijsstrategieën om groei 
mogelijk te maken; 

• Genereren van nieuwe zakelijke kansen in verschillende markten; 

• Beheer bestaande contacten voor maximale klanttevredenheid en potentieel 
uitbreiding van (nieuwe) projecten met een sterke follow-up.; 

• Zorgen voor heldere communicatie binnen Bond3D. 

Wat verwachten we van je? 
• Je hebt een Bachelor of Master in een technische richting; 

• Minimaal vijf jaar relevante internationale business-to-business werkervaring;  

• Ervaring in automotive, medical, additive manufacturing of high performance 
polymeren is een pré; 

• In staat om complexe concepten en oplossingen te begrijpen en op te leveren; 

• Uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden;  

• Open staan om ondersteuning en begeleiding te krijgen van multidisciplinaire teams 
om de doelen te bereiken; 

• Regelmatige on-site klantbezoeken in binnen- en buitenland; 

• Hands-on en inspirerende teamspelersmentaliteit;  

• Nederlandse en Engelse taal vloeiend in woord en geschrift, Duits is een pré; 

• Resultaat gedreven zijn en dit kunnen overbrengen op het team; 
• Creatief, proactief, communicatief sterk en houdt ervan om met verschillende 

disciplines in korte lijnen samen te werken. 

Bond3D heeft een revolutionaire print-techniek bedacht om onderdelen gemaakt 
van high performance polymeren te produceren door middel van additive 
manufacturing. De producten hebben dezelfde eigenschappen als producten die 
momenteel worden geproduceerd met conventionele technieken. Sinds de 
oprichting in 2014 is Bond3D bezig met de ontwikkeling van de 3D-printer om de 
innovatieve concepten in de praktijk te brengen. De nieuwe generatie printers die 
nu in ontwikkeling is, kan de onderdelen snel, in hoge kwaliteit en 
reproduceerbaar printen.  
 
Spreekt High Tech jou aan? En een omgeving waarin multidisciplinair inzicht 
vanzelfsprekend is? Grijp jij zo’n technische uitdaging met beide handen aan en 
wil jij samen met jouw collega’s aan de slag om hiervoor concepten te 
ontwikkelen? Grijp dan nu je kans en ga aan de slag bij Bond3D en lever een 
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze revolutionaire printer.  
 

Business Development Manager 


