
 

 

VACATURE: Junior Sales en Marketing medewerker 

 

Embedded Fitness   

Embedded Fitness is hét bedrijf op het gebied van interactief en serious gaming met als doel 

plezier te brengen in bewegen. Wij ontwikkelen, verkopen en verhuren interactieve 

bewegingsapparatuur. Wij ontwerpen interactieve toepassingen middels games, LED, projectie 

ed. voor bedrijven, gemeenten, sportbonden- en verenigingen, fysiotherapie en revalidatie, 

onderwijs- en zorginstellingen. 

Embedded Fitness streeft ernaar hét kenniscentrum en living lab te zijn op het gebied van 

interactieve beweging en werkt hiermee samen met toonaangevende kennisinstellingen. 

Het bedrijf is gevestigd in het Inspiration Center in Helmond. 

 

Ons team bestaat uit enthousiaste mensen met een sterk geloof dat wij, met nieuwe toepassingen 

voor interactieve beweging en multimedia, bewegen heel leuk laten zijn. Ook voor die mensen die, 

om verschillende redenen, te weinig bewegen. 

 

Om onze Smartlijn producten actief in de markt te zetten zijn wij op zoek naar een Junior 

Marketing en Sales medewerker. 

De Smart producten zijn een lijn van interactieve producten die wij zelf ontwikkelen en op de markt 

brengen. Met als vlaggenschip onze SmartWall. 

 

Waar ga jij ons bij helpen? 

- Jij wordt hét aanspreekpunt voor onze relaties en geeft informatie over onze producten, 

beantwoordt de eerste vragen en helpt onze klanten. Dit kan via de telefoon, onze website en/of 

Social Media zijn. Daarnaast adviseer je de klant op de beste manier. 

 

- Je ondersteunt de sales met het bijhouden en opvolgen van leads in het CRM systeem. Leads 

die jij kwalificeert. Daarnaast mag jij offertes en facturen uitleveren aan de klanten.  

 

- Waar nodig is mag je mee om producten af te leveren en te demonstreren bij de klanten. Een 

keer de beentjes strekken is altijd fijn! 

 

- Jij ondersteunt ons bij het onderhoud en de ontwikkeling van onze websites en onze social media 

platforms met jouw ideeën. Alle meningen tellen! 

 

-Jij bereidt de “live” demonstraties voor in ons Innovatie Centrum en gaat de producten 

demonstreren aan de potentiële klanten. Het échte verkoop werk! 
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Wat verwachten wij van jou? 

- Jij bent een zelfstandig persoon die ook initiatieven neemt. 

- Jij weet hoe je met klanten om moet gaan.  

- Jij weet hoe je de doelgroepen moet bereiken.   

- Jij gaat actief op zoek naar nieuwe klanten. 

- Jij hebt de juiste sociale skills waarmee jij al onze producten kan verkopen. 

- Hebt kennis van SEO en SEA. 

- Affiniteit met marketing is een pré. 

- Kennis van Social Media, Adobe-programma’s of Wordpress is mooi meegenomen.  

 

Wie zoeken wij? 

Je hebt een opleiding gevolgd in de richting van communicatie, marketing, journalistiek, 

management, sport & economie, ICT en Communication & Multimedia Design. 

 

Wat bieden wij? 

- Een goed salaris 

- Veel vrijheid 

- Veel mogelijkheden voor (zelf)ontwikkeling 

- Eventueel een salestraining 

- Eigen kantoorplek 

- Leuke en afwisselende werkzaamheden 

- Gezellige werksfeer 

 

Enthousiast of geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een motivatiebrief waarin wij zien 

waarom wij juist jou voor de functie moeten aannemen naar jaco@embeddedfitness.nl. Stuur in 

de bijlage ook je CV mee. 

Voor vragen of interesse kun je ook altijd bellen naar 0631954799. Wij staan voor je klaar. 

 

Voor meer informatie over ons bedrijf kun je een bezoekje nemen op onze website. 

www.embeddedfitness.nl  
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