
 

Vacature: Business Developer (32 u pw) 
Voor Fawaka Ondernemersschool zijn we per direct op zoek naar een duizendpoot die de groei van 
deze sociale onderneming komt ondersteunen. Wil jij deel uitmaken van een klein, hecht en betrokken 
team? Kun je snel schakelen? Heb je een netwerk in, en kennis van het onderwijs en wil je graag 
impact maken? Solliciteer dan nu! 
 
Onze missie: alle kinderen en jongeren in Nederland op een positieve manier laten kennismaken met 
duurzaam ondernemen. 
 
Wij ontwikkelen educatieve activiteiten over duurzaam ondernemen voor het PO, VO en MBO. We hebben 
momenteel programma’s over o.a. fairtrade chocolade, duurzame mode, eerlijke robotica en upcyclen, en we 
ontwikkelen ook nieuwe programma’s. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam, en we voeren onze 
programma’s uit door heel Nederland. 
 
 
Functieomschrijving 
Je bent verantwoordelijk voor het relatiemanagement met verschillende organisaties gelieerd aan het PO, VO 
en MBO, bijvoorbeeld scholen en welzijnsorganisaties. Je hebt contact met onze bestaande relaties en zet 
nieuwe relaties op. Zo zorg jij voor de verkoop van onze programma's aan onderwijsinstellingen in het gehele 
land 
 
JOUW TAKEN 

● Aanjagen van onze educatieve activiteiten bij organisaties die ons nog niet kennen 
● Aanbieden van onze educatieve activiteiten aan bestaande relaties 
● Zorgdragen voor het algehele verkoopproces 
● Onze marketing- en communicatiemedewerkers begeleiden, aansturen en ondersteunen 

 
JOUW PROFIEL 

● Je kunt efficiënt en secuur werken, en bent praktisch ingesteld 
● Ad hoc taken zijn geen probleem en je bent in staat snel te schakelen 
● Je hebt ervaring in business development, sales en/of accountmanagement 
● Pre: Je hebt kennis van het onderwijsveld en je hebt een netwerk bij onderwijsinstellingen 

 
WAT BIEDEN WIJ 

● De kans om écht impact te maken 
● Innovatieve startup met ruimte voor eigen ideeën 
● Flexibele werktijden en marktconform salaris 
● Een betrokken en divers team met kantoor in Amsterdam 

 
 

INTERESSE? 
Stuur uiterlijk 11 augustus 2020 voor 00:00 je CV en een korte motivatie (½ A4’tje) naar 
sollicitatie@fawakaondernemersschool.nl o.v.v. ‘vacature business developer’.  
Vragen? Stuur een mailtje of bel Daniël op 06 633935035. 
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