Bid Leader

Introductie
Wij zijn opzoek naar een Bid Leader voor de BeNeLux!

Over Selecta
Selecta Nederland is onderdeel van de Selecta Groep. In Europa zijn wij marktleider op het
gebied van eten en drinken, 24/7, onbemand. Verspreid over 16 landen bedienen wij dagelijks 12
miljoen consumenten met onze onbemande F&B concepten. Binnen een snel veranderende
markt leveren wij maatwerk facilitaire eet en drink oplossingen voor onze klanten. Dit doen wij
onder andere samen met Starbucks, Albert Heijn to go, Lavazza en uiteraard ons eigen merk
Pelican Rouge!

Over de functie
Als Bid Leader bij Selecta vertaal je de behoefte van de klant en onze passie naar de winnende
oplossing en vertaalt deze naar een klant specifieke offerte. Dit doe je in nauwe samenwerking
met onze ervaren sales collega’s. Je bent een gelijkwaardig sparringpartner en
verantwoordelijk voor het gehele proces. Je beschikt daarbij over creativiteit met een hoge
mate van probleemoplossend vermogen en je vindt zelfstandig je weg in de organisatie. Ook
ben je goed in staat om zelfstandig klantgericht te schrijven op basis van een gedegen
behoeften analyse. Je denkt in oplossingen en daagt ook je collega’s uit om oplossingen te
bedenken die de verwachtingen van de opdrachtgever niet alleen invullen maar vooral
overtreffen.
Jouw takenpakket:







Begeleiden en uitvoeren van proposals variërend van 50K€ tot 20 miljoen
contractwaarde
Analyseren en kwalificeren van de offerteaanvraag
Bepalen van de winnende strategie in co-creatie met het salesteam
Schrijven van wervende en van SMART teksten
Nauwe samenwerking met je collega’s van het Bid Center en met andere stakeholders in
de interne organisatie
Mogelijkheid om zelfstandig Europese aanbestedingen uit te voeren inclusief sales
bonus

Over jou
Je hebt een echte winnaarsmentaliteit, bent creatief en besluitvaardig. Daarnaast werk je
actief en goed in teamverband, maar kun je ook zelfstandig proactief zaken oppakken. Ook
beheers je de Nederlandse taal uitstekend en kun je overtuigen met jouw offerteteksten.

Je hebt ook nodig:








HBO of WO werk- en denkniveau
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur vanuit een facilitaire context
Je bent flexibel en in staat om om te gaan met veranderingen
Je hebt ervaring met en kennis van Europese aanbestedingen
Je werkt gestructureerd en beheerst toe naar alle deadlines
Ervaring met Adobe InDesign is een pré
APMP certificering foundation level is een pré

Selecta biedt
Een aantrekkelijk marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, bestaande uit onder andere:









Een marktconform salaris;
Een vast aantal uur per week;
Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid;
8% vakantiegeld;
25 vakantiedagen;
Mobiele telefoon/Laptop;
Reiskosten op declaratiebasis;
Een pensioenverzekering bij BeFrank.

Interesse en solliciteren?
Heb je interesse én voldoe je aan het profiel? Dan zien wij jouw sollicitatie, voorzien van een upto-date CV + een gerichte motivatie, graag tegemoet. Voor vragen over deze vacature kun je
contact opnemen met Kyra de Vries HR Business Partner via +316-20413276 /
HRNL@selecta.com.

