
Sales Consultant

WIE ZIJN WIJ?
PurpleHRM is een Nederlandse organisatie voor HR Analytics en 
procesondersteuning en heeft meer dan 15 jaar ervaring op het 
gebied van Business Intelligence en HR- organisatieadvies. 
PurpleHRM biedt onder het label PurpleHRI innovatieve en 
award-winning software ten behoeve van HR metrics en analytics, 
scenarioplanning en strategische personeelsplanning. Dagelijkse 
maken onze klanten HR Analyses waarmee zij betere en slimmer 
keuzes maken voor de toekomst van hun organisatie. PurpleHRM 
werkt voor diverse organisaties zoals: Action, ANWB, Ceva Logistics, 
Deventer Ziekenhuis, Gemeente Almere, de Postcode Loterij, 
ProRail en Coop Supermarkten.

WAT GA JE DOEN?
•  Het opstellen van ambitieuze maar realistische sales- en 

marketing jaarplan en vertaalt deze naar concrete activiteiten 
•  De verzorging van het gehele salesproces, van prospecting tot  

het closen van de deal
•  Leadgeneratie maakt onderdeel uit van de functie, waarbij je  

alle kans hebt om het gehele proces van prospecting tot een 
gekwalificeerde lead te optimaliseren

•  Het opzetten en uitvoeren van acquisitie - en marketing 
campagnes in samenspraak met sales- en marketingcollega’s

•  Je bent regelmatig onderweg naar (potentiële) klanten en 
adviseert hen inhoudelijk over de beste oplossing

•  Het organiseren van en bijdragen aan events en klantdagen
•  Het presenteren en demonstreren van PurpleHRI bij prospects, 

events of seminars
•  Je neemt deel aan MVO-initiatieven van onze Stichting die zich 

inzet voor ouderen in een achterstandspositie in de regio van 
Amersfoort 

•  Het leveren van een bijdrage aan innovatie van de business-  
en product development

JIJ...
• Hebt een minimaal afgeronde hbo-opleiding 
•  Beschikt over 2-3 jaar relevante commerciële werkervaring in  

de HR en of IT-branche
•  Hebt aantoonbare affiniteit met IT, HR en commercie
•  Bent niet bang om prospects actief te benaderen
•  Hebt ervaring met de commerciële inzet van digitale 

marketinginstrumenten als LinkedIn en Mailchimp 
•  Beschikt over uitstekende demonstratie- en 

presentatiemogelijkheden 
• Hebt ervaring met het in kaart brengen van de DMU
• Bent een echte deal-closer
•  Beschikt over professionele beheersing van de Nederlandse  

en Engelse taal in woord en geschrift
•  Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en analytisch vermogen 

typeren jou
•  Wil graag werken met én voor fantastische klanten

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
PurpleHRM biedt een uitdagende functie binnen een kleine 
snelgroeiende innovatieve organisatie met leuke en enthousiaste 
collega’s. Je krijgt de mogelijkheid om je volledig te ontplooien en 
onderdeel te zijn van het succes van onze organisatie.  Wij bieden 
een uitgebreid en marktconform pakket met primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een leaseauto.  
De primaire standplaats is op ons kantoor in Amersfoort, waar  
elke dag gezorgd wordt voor een heerlijke lunch!  

Wat zoeken we?
In de functie van Sales Consultant ben je verantwoordelijk voor het realiseren van 
sales doelstellingen bij nieuwe en bestaande klanten.  Je richt je op het managen 
van en acteren in de gehele sales-funnel. Je brengt prospects in kaart, houd je bezig 
met het door kwalificeren van leads en closed deals. Je richt je op organisaties in het 
hogere segment met complexe HR-vraagstukken en de wens om deze te doorgronden 
door het gebruik van HR data, waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Je bent 
verantwoordelijk voor het targeten van prospects, behoeften te doorgronden en deze 
te vertalen in een concrete oplossing en bijbehorend aanbod. Ook lever je, samen met 
het sales- en het technische team, een bijdrage aan beurzen en events. 

Zoeken we jou?
Als je enthousiast bent en goed in de functie lijkt te passen,  
dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Stuur jouw 
motivatie én CV naar: arielle.lanting@purplehrm.com. Voor 
meer informatie over de functie bel je met 033 472 4847
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