BARRACUDA ZOEKT:
EEN SALES DIRECTOR (M/V)
Het mooiste - voor ons - is natuurlijk dat jij na het lezen van deze vacature direct voor de spiegel
jouw salespitch gaat oppoetsen. Want zulke ambitieuze verkooptijgers willen we graag spreken.
Hier komt het eerste zetje: bij Barracuda werk je voor topmerken (categorie A) en we
verwachten dat je er nog meer binnen gaat halen. Zitten we hiermee in jouw league?
Mooi. Lees snel verder.
GEZICHT
Om het vertrouwen te krijgen van grote merken moet je een even grote communicator zijn. Als
Sales Director ben je hét gezicht van Barracuda, een activatiebureau dat
allesbehalve cliché is. Jij bent daarom geen cliché salespersoon, maar een gesprekspartner die
weet wat er speelt en waar hij (m/v) het over heeft. Zonder ze hardop te roepen, ben jij bekend
met krachttermen als consider it done, getting the job done en mission accomplished. Zo ja, dan
zit je qua mentaliteit op onze lijn. Nog eentje dan: all-in, together. Dit betekent dat wij allemaal
teamplayers zijn. En dat verwachten we uiteraard ook van jou.
ACTIVATIE
We zoeken iemand die stevig in zijn of haar schoenen staat. Ons tempo ligt hoog en je werkt
heel zelfstandig. Je trapt graag deuren open bij nieuwe en bestaande partners.
Dit doet je al minimaal een jaar of vijf en jouw HBO- of WO-achtergrond helpt je om dit op de
juiste manier te doen. Je bent trots op jouw grote netwerk, dat je graag inzet om Barracuda
verder te laten groeien. Het is noodzakelijk dat je affiniteit hebt met
merkactivatie, onze core business. Wij brengen consumenten en A-merken bij elkaar op een
manier waar mensen blij van worden. Het is aan jou om op dezelfde manier
Barracuda en nieuwe klanten bij elkaar te brengen.
PLEZIER
Er wordt keihard gewerkt bij Barracuda. Maar doordat we all-in, together zijn, staan we net zo
goed achter de pool-/voetbal- of tafeltennistafel in onze game room. We doen alles met plezier
en de sfeer is relaxt. Elke dag gaan we ervoor en willen we méér.
Jij ook?
Vertel ons dan waarom jij - en niemand anders - onze nieuwe Sales Director moet worden.

