
 

 

Business Developer Projectbeheersing 

 

In de functie van Business Developer ben je verantwoordelijk voor het werven van grote, multidisciplinaire 

programma en portfolio management opdrachten in nieuwe markten. Hiernaast bouw je, je bestaande 

netwerk binnen de bestaande markten uit. Je bent een echte demand creator! 

 

De nadruk voor deze functie ligt, voor Primaned Projectadvies, op het openen van nieuwe markten en de 

verkoop van onze nieuwe producten en diensten in deze en bestaande markten. Belangrijk is dat je continu 

op de hoogte bent van wat er zich in de markt ontwikkelt en bij jouw klanten afspeelt. Door middel van jouw 

netwerk weet je snel contact te leggen met de juiste verantwoordelijken van een (toekomstig) project, en 

ben je in staat de juist informatie te halen en deze om te zetten naar interessante opportunities/leads en 

projecten. Je bent mede-verantwoordelijk voor de werkvoorraad van onze adviseurs en het verder 

ontwikkelen/uitbouwen van ons portfolio.  

 

Jouw functie is een combinatie van creëren van demand en acquisitie. Je verdiept je in de klantrelatie met als 

doel het contracteren van nieuwe klanten en het uitbouwen van bestaande relaties. Je zoekt actief de 

mensen op en verkent hun werkterrein op locatie. Jouw doelen behaal je door nauw samen te werken met 

de klant, de Sales & Operations Manager en onze Sales Support afdeling.  

Je werkt volgens afgesproken processen en zorgt ervoor dat jouw administratie op orde is.  

 

Kortom: je hebt een drive om elke dag te willen winnen en continu te verbeteren.  

 

Wie ben jij? 

 

❖ Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding (technische en/of bedrijfskundige richting); 

❖ Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring opgedaan binnen de B2B/B2C markt; 

❖ Je bent te omschrijven als extravert, gedreven, communicatief en commercieel; 

❖ Onze nieuwe #1 op de racesimulator-ranglijst; 

❖ Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend zowel mondeling als schriftelijk; 

❖ Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

 

Wat wij bieden? 

 

❖ Een zelfstandige, commerciële functie met veel ruimte voor eigen initiatief, vrijheid en 

verantwoordelijkheid; 

❖ Een marktconform salaris incl. pensioenopbouw en 30 vakantiedagen; 

❖ Bonusregeling; 

❖ Opleidingen en trainingen (o.a. Kenneth Smit, Primaned Academy); 

❖ Kennisdeling, teambuilding en social events; 

❖ Hechte organisatie waar je, je ‘’thuis voelt’’; 

❖ Werken met ervaren, gedreven én gezellige collega’s; 

❖ In de pauze racen in de racesimulator of een potje tafelvoetbal; 

❖ Leaseauto, iPhone en notebook. 

 



 

 

Wie zijn wij? 
 
Primaned is een snelgroeiend adviesbureau met specialistische ervaring op het gebied van projectbeheersing 
en portfolio- en programma management. Onze primaire focus ligt daarbij op de inzet van een optimale 
combinatie van (software)tools, opleiding, en advisering. Met een groot scala aan gerealiseerde projecten, 
trainingen en ruim 80 medewerkers is Primaned toonaangevend in de Nederlandse markt. 
 
Als Primaned Projectadvies, onderdeel van Primaned, adviseren wij met een team van circa 50 medewerkers 
grootschalige, multidisciplinaire projecten en organisaties in alle fases van een project; van initiatie tot 
oplevering. Met onze kennis en inzet ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij het inrichten, 
implementeren, coördineren en (bij)sturen van integrale projectbeheersing, project-, portfolio- en 
programma management en het uitvoeren van risicoanalyses.  
 
Wij richten ons op het continu verbeteren van het maturity level van project controls binnen de 
kennisgebieden: scope, cost, time, resources, risk, change, communication en value.  
 

Solliciteren en informatie 
Voor eventuele vragen over de vacature kan je terecht bij Dennis Breed, HR-D manager / MT-lid.  
 
Telefoon : 06 10 52 82 86 
E-mail  : d.breed@primaned.com  
 
Jouw sollicitatie, Curriculum Vitae en motivatie, kan je sturen naar bovenstaand e-mailadres.  
 

 

 

 

 

 


