
Online.nl en CanalDigitaal bieden Nederlandse consumenten een breed portfolio van televisie-, internet- en telefonie diensten. 
CanalDigitaal biedt via de satelliet de meeste televisie- en radiozenders in de beste kwaliteit en Online.nl biedt over internet  
verschillende televisie, internet en telefonie proposities tegen de scherpste tarieven. De markt voor digitale ontvangst van radio- en 
televisiekanalen is enorm in beweging en sterk groeiend. In deze dynamische omgeving is nog alle ruimte voor ontwikkeling van de 
aanwezigheid van Online.nl en CanalDigitaal. 

Voor de ondersteuning van de verdere ontwikkeling van CanalDigitaal binnen de zakelijke markt zoeken wij per direct een:

Channel Manager Zakelijk  (40 uur)
Eviso Nederland verzorgt de marketing activiteiten binnen de zakelijke markt in Nederland. Wij zijn een informele organisatie 
waarbinnen je deel uitmaakt van het zakelijke team bestaan de uit vier personen. Dit team houdt zich bezig met de verkoop van 
CanalDigitaal Zakelijk aan zakelijke gebruikers. Hieronder vallen organisaties die beeld- en geluid signaal exploiteren/ aanbieden 
aan haar gasten (o.a. hotels, bungalowparken, ziekenhuizen en exploitanten van betaaltelevisie etc.). Wij leveren de content en de 
betreffende organisatie zorgt voor de distributie. 

Als Channel Manager realiseer je contracten voor signaallevering en onderhoud je contacten met de relaties. De Channel Manager 
werkt nauw samen met de binnendienst en maakt in overleg met de manager goede werkafspraken over accountverdeling. Je bouwt 
mee aan de aanwezigheid van CanalDigitaal binnen de zakelijke markt. 

Taken en verantwoordelijkheden: 
• Realiseren van concrete commerciële doelstellingen
• Afsluiten van contracten
• Ontwikkelen van new business bij bestaande en nieuwe relaties
• Onderhouden van relaties met “resellers” zoals distribiteurs, exploitanten en installateurs.
• Opstellen, realiseren en reviewen van accountplannen
• Opstellen van weekplanning, rapportages en forecast
• Vaststellen en bewaken van salesbudget
• Behalen van gestelde targets

Werkervaring, opleiding en eigenschappen: 
• Opleiding en saleservaring op HBO werk- en denkniveau
• Tenminste 3 jaar relevante buitendienst ervaring
•  Bewezen kennis en ervaring op het gebied van directie verkoop en een aantoonbaar succesvol track record (media – telecom ervaring is pre) 
• Een professionele gesprekspartner op managementniveau
• Het vermogen hebben om nieuwe sales opportunity’s te zien en te ontwikkelen
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Gewend om zowel ad-hoc als planmatig te werken in een dynamische organisatie
• Affiniteit met de media en kennis van glasvezel is een pre

Wij bieden:
Een voltijd functie in een dynamische werkomgeving. Je komt te werken bij Eviso Nederland BV binnen een team van jonge,  
gemotiveerde mensen. Je ontvangt een marktconform salaris. 
Eviso Nederland BV, gevestigd te Hilversum, werkt voor het Luxemburgse bedrijf M7 en verzorgt marketing services voor de merken 
Online.nl en CanalDigitaal in de Nederlandse markt. 

Herken je jezelf in dit profiel dan nodigen we je graag uit je motivatie, samen met een uitgebreid curriculum vitae naar ons te sturen. 

Je sollicitatie kun je bij voorkeur per e-mail richten aan: 
Cecile Gerritsen
Human Resources Online.nl & CanalDigitaal - E-mailadres: sollicitatie@eviso.nl


