
Sales Agent Onderwijs (16-24 uur per
week)
Altijd al voor een start-up willen werken?
Heb je ervaring met of binnen het onderwijs? Wil jij helpen om innovatie in het onderwijs te
versnellen en beschik jij over de juiste commerciële vaardigheden? Bij Teachbuddy zijn wij op zoek
naar een collega wiens hart sneller gaat kloppen van het onderwijs en het opzetten van iets nieuws.
Je bent straks verantwoordelijk voor de voor de groei en verkoop van ons nieuwste product: de
TeachBuddy app. Ben jij benieuwd naar wat ons werk zo bijzonder maakt?

Wat doet TeachBuddy?
Het is onze missie om extra ondersteuning toegankelijk te maken voor iedereen die het nodig heeft
en daarbij informatievoorziening voor school te optimaliseren. Hiervoor hebben wij de TeachBuddy
app ontwikkeld. Ons digitale platform biedt een veilige omgeving waarbinnen leerlingen van dezelfde
school aan elkaar worden gekoppeld voor bijles (peer-tutoring). TeachBuddy koppelt leerlingen op
basis van hun benodigdheden, houdt de voortgang van elke individuele leerling bij en zorgt ervoor
dat leerlingen geactiveerd blijven. Zo creëren wij een unieke situatie waarin elke school zelf
eigenaarschap heeft over bijles.

Wat houdt de functie in?
Om het succes van Teachbuddy verder uit te bouwen zijn we op zoek naar een commerciële,
enthousiaste en creatieve Sales Agent die zich graag verder wil ontwikkelen en mee wil helpen aan
de groei van een ambitieuze start-up. Als Sales Agent heb je volledige vrijheid over jouw aanpak om
met nieuwe scholen in gesprek te gaan en ons netwerk in het onderwijs verder uit te breiden.

Wij vinden het belangrijk dat jij ervaring hebt met het onderwijs! Je moet begrijpen waar ons
product waarde toe kan voegen en op een creatieve manier mee kunnen denken met de hulpvraag
van scholen die aan de slag willen met peer-tutoring. Je bent altijd te vinden op scholen en
onderhoud daarmee ook onze bestaande samenwerkingen.

Wil jij aan de slag bij een echte startup? Solliciteer dan nu voor deze leuke baan bij TeachBuddy!

Wat ga je doen?
● Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van een sales afdeling
● Je ontwikkelt nieuwe strategieën om Teachbuddy te laten groeien.
● Je kan aan de slag met je eigen creatieve ideeën en je krijgt hierin volledige vrijheid.
● Je gaat samenwerken binnen een groeiend team met onze twee co-founders, onze

onderwijskundige en onze softwareontwikkelaars.



Dit bieden wij:
● Een tijdelijk contract (6 maanden) met uitzicht op een vast contract;
● Een ambitieuze bonusregeling;
● De mogelijkheid om dit werk naast een andere baan in het onderwijs te doen;
● Afwisseling. Geen dag is hetzelfde;
● Uitstekend bereikbaar kantoor: Erasmus Universiteit Woudestein N-gebouw;
● Een leuke en laagdrempelige werkomgeving met veel mogelijkheden.

Dit vragen wij:
● Ervaring in of met het onderwijs
● Interesse in/ervaring met sales
● Passie voor verbetering
● Verantwoordelijkheidsgevoel, want jij bent in de lead voor het opbouwen van de sales

afdeling
● Je kan je netwerk binnen het onderwijs inzetten om Teachbuddy te laten groeien
● Beschikbaarheid van minimaal 2 dagen per week;
● Creatief; je denkt met de klant mee naar passende oplossingen
● Je bent ambitieus met een echte ondernemersmentaliteit.

Alsof we je een spiegel voorhouden? Laten we dan snel tijdens een (digitale) kop koffie verder praten
over de mogelijkheden en neem contact op met Stefan van der Vlegel via 06-21617536. Je kunt
natuurlijk ook een mail sturen naar info@teachbuddy.com.


