
 
Functieprofiel: Business Developers 
 
Over DPI 
DPI is een unieke internationale organisatie die bedrijven ondersteunt bij hun technologie- en 
innovatieactiviteiten. De nadruk ligt hierbij op toepassingen van polymeren en kunststoffen in diverse 
business ketens. 
Wij koppelen bedrijven en kennisinstellingen in zowel binnen- als buitenland, waardoor top 
academische kennis ook maatschappelijk ingezet wordt. 
Met onze bedrijven en kennisinstellingen initiëren en begeleiden wij specifieke projecten op basis van 
een kosteneffectieve aanpak en uitvoering. De resultaten daarvan leiden tot essentiële bijdragen aan 
technologieontwikkelingen en innovaties bij de deelnemende partners. 
 
Doel van de functie 
Het selecteren, benaderen, onderhandelen en uiteindelijk contracteren van participanten op basis van 
een gedefinieerd propositie portfolio. Het opbouwen en onderhouden van langdurige relaties met 
(potentiele) partners, teneinde het gewenste aantal partners, omzet en commerciële winst te 
realiseren, zodanig dat de marktpositie van de organisatie wordt versterkt of gehandhaafd. 
 
Kernactiviteiten 
Marktverkenning 

 Zorgdragen voor adequate voorziening van betrouwbare marktgegevens, -ontwikkelingen en -
informatie om zo goed inzicht in de markt en mogelijkheden te verkrijgen en beslissingen ten 
aanzien van markten, producten en positionering te onderbouwen. 

 Goede terugkoppeling (vanuit klant/markt) en integratie met productontwikkeling binnen de 
organisatie. 

 Verzamelen van informatie over (potentiele) partners en/of klanten en/of concurrenten. 
 
Acquisitie en relatiebeheer 

 Vertalen van de organisatiestrategie en doelen naar een operationeel acquisitieplan teneinde 
partners, doelgroepen of markten gericht te benaderen, alsmede synergie tussen 
marketingactiviteiten te verkrijgen. 

 Genereren van leads, het leggen en onderhouden van contacten met (potentiële) 
partners/klanten. 

 Schrijven van voorstellen en offertes en deze presenteren aan en bespreken met de 
(potentiële) partners/klant(en). 

 Omzetten van leads, verwerven van nieuwe projecten en/of opdrachten, zodanig dat 
voldoende omzet en commerciële winst voor de organisatie wordt gerealiseerd. 

 Opbouwen en onderhouden van een effectief (inter)nationaal relatienetwerk en eigen 
klantenportfolio, teneinde de gewenste naamsbekendheid en marktpositie te verwerven. 

 
Marketing activiteiten 

 Toetsen en mede helpen ontwikkelen van prijsmodellen. 

 Zorgdragen voor de herkenbaarheid van producten en diensten door beschikbaarheid van 
commercieel materiaal, zodat de acquisitie inspanningen ondersteund worden. 

 
Managementinformatie 

 Gebruiken en bijhouden van de CRM tool. 

 Zorgdragen voor adequate managementinformatie inzake potentiële en huidige 
klantbezoeken, partner/klantgroei, omzet- en investeringsgegevens, teneinde inzicht te 
verkrijgen en sturing te kunnen uitoefenen in de commerciële inspanningen/investeringen. 

 
Samenwerking Programma Area Coördinators 

 Proactief opvragen van relevante informatie voor het salesproces bij Programma Area 
Coördinators 

 Voorbereiden en uitvoeren van (potentiele) klantbezoeken 
 
  



 
Kenmerken van de functie 
Complexiteit 
Het combineren van voldoende inzicht in de complexe propositie met commerciële overtuigingskracht. 
Het overzicht kunnen behouden in langdurige beslissingstrajecten bij potentiele klanten en deze 
trajecten effectief om kunnen zetten in commerciële winst voor DPI. 
 
Opleidingsniveau 
HBO of Academisch 
 
Werkervaringsniveau 
Academisch 
 
Kennisgebieden 
Marketing en sales 
Projectmatig werken 
 
Competenties 
Organisatiesensitiviteit 
Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden 
Conceptueel denkvermogen 
Commercieel inzicht 
Netwerken 
Onderhandelen 
Resultaatgerichtheid 
Hoog energieniveau 
Verbindend 
 
KPI’s 
Groei aantal deelnemende partners 
Groei netwerk 
 
Talenkennis 
Nederlands, uitstekend in woord en geschrift 
Engels, uitstekend in woord en geschrift 
Aanvullende talenkennis is een pré 
 
Bijzondere bevoegdheden 
NVT 
 
Rapporteert aan 
Directie 
 
Salarisindicatie 
70-80k 
 
Contact informatie 
Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 12 februari naar Rosanne Peters, HR Manager DPI, 
r.m.l.e.peters@tue.nl 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Rosanne Peters, 06 51 08 99 81 
Meer informatie over DPI is te vinden op onze website: www.polymers.nl 
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