Kansen voor jong analytisch talent!
Het Young Talent Program Commerciële Data-analyse van Prospectory
Prospectory is een bedrijf met maar één doel: onze klanten helpen groeien. We zorgen
ervoor dat onze opdrachtgevers alles uit hun markt, hun klanten en hun team halen. Dat
begint bij een grondige analyse van de kansen van dat bedrijf in de markt. Daar kom jij om
de hoek kijken. Op basis van jouw analyse maken we een concreet actieplan. Vervolgens
brengen we onze klanten kansrijke leads. We richten het ideale salesproces voor hen in.
Ook transformeren we hun team naar een geolied, professioneel salesteam. Daadkracht
in sales, daar zijn wij goed in.
Meteen aan de slag
Data-analyse is de toekomst. Wij leiden je op tot de allround data-analist die van de hoed en
de rand weet. Wij geloven in learning-on-the-job en daarom ga je meteen aan de slag bij
een van onze cliënten. Zo buig je je onder meer over marktonderzoek, proposities, dataanalyses en digitale marketing. Daarbij krijg je alle analytische en commerciële
ondersteuning van je eigen mentor of coach vanuit Prospectory. Binnen twee jaar stomen
we je klaar voor een volgende grote stap: die naar ‘super-analist’ of die naar een nieuwe
uitdaging in sales & marketing.
Jij

Bent analytisch, communicatief vaardig, nieuwsgierig en initiatiefrijk
Denkt graag buiten bestaande kaders
Je werkt consciëntieus en weet je onderzoeksresultaten helder te presenteren
Hebt je commerciële studie zoals Bedrijfseconomie of Marketing (WO/HBO) of een
technische opleiding zoals Econometrie, Computer Science of Business Information
Management (WO/HBO) afgerond
ü Hebt affiniteit met sales, marketing en/of onderzoek
ü
ü
ü
ü

Werken bij Prospectory
Prospectory is een jonge, dynamische organisatie die jou alle ruimte biedt om jezelf verder
te ontwikkelen. Zo kun je rekenen op:
ü Een uitdagend en compleet opleidingstraject
ü Boeiend en zelfstandig werk
ü Alle ondersteuning van experts
ü Prima arbeidsvoorwaarden
Mail ons nú!
Ben je geïnteresseerd? Schrijf dan nú je motivatiebrief en stuur die samen met je cv naar
info@prospectory.com onder vermelding van Young Talent Program.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

