
   

Intesa vzw | Tongersesteenweg 74 | 3840 Borgloon 

t 012 39 04 60 | centrale@intesa.be | www.intesa.be 

ondernemersnummer 0419.696.036 | IBAN: BE96 7353 0619 1905 | BIC: KREDBEBB 
  

Intesa is een dynamisch zorgdienstencentrum, gericht op volwassen personen met een 

beperking. Met een team van 194 medewerkers zijn we actief met residentiële en 

ambulante zorg in onze centra Borgloon, Hasselt, Sint-Truiden, Tongeren en Herk-de-Stad. In 

het kader van de versterking van de centrale diensten zijn we op zoek naar een: 

 

      Business developer (m/v) 

 
Als business developer ben je de schakel tussen de zorg- en de commerciële activiteiten. Meer concreet zorg je 

er voor dat de producten die de cliënten maken hun weg vinden naar de markt. Daarnaast ben je het 

aanspreekpunt voor bedrijven die oplossingen zoeken voor semi-industrieel werk. Je rapporteert aan de 

Algemeen directeur. 

 

Doen: 

- Je ontwikkelt en implementeert een marketingstrategie die Intesa toelaat de producten, gemaakt door de 

cliënten, op de markt te brengen. Je verricht marktonderzoek naar nieuwe producten of diensten. 

- Je gaat actief op zoek naar partners met wie je een commerciële relatie uitbouwt. Dit zowel op het vlak 

van semi-industrieel werk als voor de verkoop van onze zelfgemaakte producten. 

- Je bent verantwoordelijk voor het intern en extern logistieke proces, van bij het eerste contact tot en met 

het afleveren van het eindproduct. 

- Je onderhoudt contacten met klanten en relaties binnen je eigen professioneel netwerk en bouwt dit 

netwerk verder uit. 

 

Geven: 

- Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs bedrijfsmanagement of gelijkwaardig door ervaring. 

- Je beschikt over commercieel inzicht met een sterke affiniteit voor de zorgsector, waarbij je snel vertrouwd 

geraakt met de werking van Intesa. 

- Je beschikt over een professioneel netwerk of bent bereid om er één uit te bouwen.  

- Je hebt een neus voor onderhandelen en bent in staat een win-win situatie te creëren. 

- Je bent een actieve teamspeler, je pakt dingen vast, je bent innovatief, creatief en geeft niet op. Je bent 

bereid om deel te nemen aan avondactiviteiten. 

 

Ontvangen: 

- Er ligt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding voor je klaar. Het 

tewerkstellingspercentage is onderling overeen te komen. 

- Je kan rekenen op een competitieve verloning, aangevuld met extralegale voordelen. 

- Je krijgt een functie met een sterke impact op een organisatie in volle beweging. Ze is heel afwisselend en 

autonoom, als je dat zelf wil. De wijze waarop je je taken tot een goed einde brengt, bepaal je veelal zelf. 

- Bij Intesa gaat veel aandacht naar levenslang leren, persoonlijke ontwikkeling en een flexibele balans tussen 

job en thuis. 

 

 

Geprikkeld? Mail je motivatie en je curriculum vitae uiterlijk 30 september 2017 naar hr@intesa.be We gaan er 

discreet mee om. 

Bij Intesa vinden we het normaal dat realisaties en motivatie even belangrijk zijn dan een diploma.  

Intesa is een onafhankelijke organisatie: herkomst, huidskleur, leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze of 

maatschappelijke overtuiging vinden we bij een sollicitant niet belangrijk. 
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