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Functie omschrijving 

Houd jij van een baan met veel afwisseling, waarbij het nooit saai is? Haal jij voldoening uit het 
opbouwen van relaties én uit het sluiten van deals? Kun je tegen targets en ben je ook nog eens 
competitief ingesteld? 
 
Ja? Dan moet je bij ons zijn! 

Wie zijn wij? 

Solyne is een technisch projectbureau in Amsterdam en richt zich op bedrijven, overheden en 
instellingen binnen de openbare ruimte en de industrie. Onze opdrachtgevers bestaan uit grote 
toonaangevende organisaties in Nederland. Wij verbinden professionals met onze opdrachtgevers en 
ons doel is om beide partijen tevreden te stellen. Solyne is momenteel aan het groeien en daar 
hebben we jou voor nodig! 

Wat jij gaat doen 

Jouw hoofdtaak is het verbinden van opdrachtgevers en professionals. 
Je krijgt een marktsegment binnen de focus van Solyne toebedeeld, waarbinnen je bestaande relaties 
met onze opdrachtgevers beheert en verder uitbreid. Met de specialisten ga je jouw netwerk 
uitbreiden, je bent altijd op zoek naar nieuwe specialisten voor onze opdrachtgevers. Je bent 
verantwoordelijk voor het hele proces, wat zorgt voor veel afwisseling in je werkzaamheden. In deze 
rol ben jij degene die je resultaten bepaalt en daarmee ook je beloning. 

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit? 

• Opdrachtgevers bezoeken en adviseren; 
• Specialisten aan boord halen; 
• Onderhandelen en deals sluiten met opdrachtgevers en medewerkers; 
• Investeren in duurzame relaties met belangrijke opdrachtgevers; 
• Het begeleiden en coachen van projectmedewerkers. 

 

Jouw week

Relatiebeheer opdrachtgevers Kandidaten spreken

Het beheren van projectmedewerkers Borrelen

Voorbereiden



 
Wat jij in huis hebt 

• Minimaal een HBO diploma; 
• Gedreven en communicatief vaardig zijn; 
• Assertiviteit; 
• Last but not least: je bent gevat en hebt een goed gevoel voor humor. 

Wat wij je bieden 

• Een basissalaris met dikke bonus, variërend van €500 tot ongelimiteerd; 
• Een uitgebreid opleidingsprogramma waarbij je jouw carrière een kickstart geeft; 
• Een leaseauto; 
• Doorgroeimogelijkheden, is een stap richting management bijvoorbeeld iets voor jou? 
• Elke maand een externe borrel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Geïnteresseerd? Stuur een appje of bel even naar Marlies Schoon 06-31623900 


