
 

  

 

 

 

 

 

Sales Specialist Sport M/V 

 

 

De Superselfie van Tape My Day is een uniek meesterwerk dat kort voor de lancering staat 

in de sportwereld. Als Sales Specialist Sport ga jij ervoor zorgen dat de sportwereld kennis 

maakt met dit ongekende systeem.  

De Superselfie zorgt ervoor dat iedere sporter (hardlopen, trailen, wielerevents, triatlon etc) 

een onvergetelijke herinnering ontvangt van zijn of haar ultieme prestatie. Niet zomaar een 

finishfoto maar een gepersonaliseerde film die de sporter in “the spotlight” stelt en op 

diverse punten in de race zal volgen met als kers op de taart: een prachtig en fenomenaal 

finishersbeeld. 

 

Voor deze functie zoeken wij een Sales Specialist die een breed netwerk heeft binnen de 

sportbranche én die de technische/optische details moeiteloos kan communiceren met 

onze techneuten.  

 

Wie zijn wij:  

Wij zijn TapeMyDay (TMD) een onderdeel van GDO BV te Eygelshoven. Wij zijn een 

gevarieerde groep mensen die zich bezig houden met het bedenken en ontwikkelen van 

multimedia concepten (zowel hardware als software) in de breedste zin van het woord. Wij 

zijn ook techneuten met passie die zich eveneens bezig houden met automatisering binnen 

de machinebouw én onze technologische kennis op diverse andere innovatieve projecten 

inzetten.  

Jouw hoofdtaak bestaat enerzijds uit het verder uitbouwen van onze bestaande 

klantenkring en anderzijds het actief winnen van nieuwe klanten. Zoals hierboven al te lezen 

is ga jij je vooral focussen op de sportbranche in de breedste zin van het woord. Je krijgt alle 

vrijheid om deze markt te veroveren in de Benelux maar uiteraard liggen er Europees 

gezien volop kansen. 

  

Zorg jij voor de perfecte belevenis? 
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Welke verantwoordelijkheden heb je nog meer? 

 

• Je realiseert commerciële doelstellingen en targets  

• Je gaat je bezig houden met de verdere uitbouw van ons klantenbestand met als 

doel het genereren van omzetverhoging.  

• Actief prospecteren en werving van nieuwe opdrachten zowel nationaal als 

internationaal  

• Je bent in staat om de wensen van de klant om te zetten naar een op maat gemaakt 

voorstel  

• Je geeft presentaties en demo’s om ons product verder te promoten  

Wat breng je mee?  

• Je hebt een netwerk in de sportbranche en weet dit feilloos uit te breiden 

• Je hebt er geen moeite mee om koud te acquireren, jij laat je niet snel afschepen.  

• Je beschikt over goede onderhandelingscapaciteiten en uitstekende communicatieve 

vaardigheden  

• Naast een perfecte beheersing van de Nederlandse taal, beheers je ook de Engelse 

taal in woord en geschrift.  

• Verder ben je ondernemend, pro-actief en gedreven. Jij wordt gelukkig van sales en 

je gaat geen uitdaging uit de weg.  

• Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en je bent bereid om te reizen voor 

jouw werk.  

Wat hebben wij jou te bieden:  

• Een baan als geen ander. Jij zorgt ervoor dat alle sporters (zowel professioneel als 

amateur) een ultieme ervaring gaan beleven. Jij maakt van jouw passie (sport) jouw 

werk, wat wens je nog meer? 

• Een inspirerende werkomgeving. Ons hoofdkantoor is te vinden in Eygelshoven en is 

te omschrijven als modern industrieel (oftewel een stoere plek om te zijn).  

• Salaris tussen de € 3000,-- en € 5500,-- (bestaande uit salaris en bonussen) 

• 40 verlofdagen bij een fulltime dienstverband  

• Reiskosten- en pensioenregeling  

• Je krijgt optimaal de kans om jouw talent verder te ontplooien Ruimte voor nieuwe 

initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open. Bij ons mag je altijd jezelf zijn. 

We moedigen het zelfs actief aan! 

 

Interesse? Neem dan contact op met: Tom Christophe via jobs@gdo-bv.com,  

Of bel voor meer informatie: 045-5439251 

 


