Ben je iemand die..
Een ras optimist is.
Nooit stopt om het klant-proces te blijven verbeteren
Niet bang bent om te leren.
Weet dat je aan het opleiden bent en niet aan het
verkopen.
Weet dat je een probleem-oplosser bent en als laatste
een bewezen sales record heeft.

Wat is BuyRely?
BuyRely zorgt voor een veilige aanbetaling
via een innovatieve online tool.
Aanbetalingen worden vastgehouden op
een aparte ING-rekening en worden pas
uitgekeerd als aan de onderlinge
leveringsvoorwaarden is voldaan.

Wil je ons komen helpen om een succes van deze unieke startup te maken, we zijn nog als enige
over van Innovation Bootcamp 2015. We hebben een missie om echt een succes hiervan te maken
en vooral om het verschil te maken in innovatie binnen ING.
Ben je een team-player en wil je ons komen versterken en ben je niet bang voor uitdagingen en om
vrijheid te hebben.. dit is je kans.
Neem contact met ons op we zijn namelijk per direct op zoek naar jou! Het is een vooralsnog tot 1
oktober maar als we door zijn naar de volgende ronde ga je mee met het team.
Dit is het nieuwe werken, je creëert namelijk kansen met anderen, je ziet uitdagingen en gaat
oplossingen bedenken.
Herken je jezelf hierin, kansen creëren, helpen, deals opzoeken om het verschil te maken binnen
innovatie?
Je bent ook de ambassadeur van onze startup maar let op dit is geen sales positie, sterker nog je
brengt de leads binnen die onze nieuwe klanten worden, en het is het aan het begin van de salesfunnel. De conversie is voor ons heel belangrijk en cruciaal om te converteren dat is wat we nu als
onze learning zien waar we hulp bij nodig hebben.
Ken je iemand met deze uber-skills laat het ons dan weten, want we willen in contact met iemand
komen.
Bel 06-51817932 of e-mail ernst-jan.stokvis@ingbank.com
Stuur deze mail vooral door naar relevante afdelingen of personen die je kent.

