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Iedereen straalt vanbinnen

Over BlinkOut 

Vertrekkende vanuit de veerkracht 
die nodig is om kwetsbaarheid te 
tonen, faciliteert BlinkOut een 
plek en methodiek waar 
die veerkracht écht gezien wordt. 
We maken kwetsbaarheid 
zichtbaar en bespreekbaar en 
formuleren antwoorden op 
maatschappelijke uitdagingen 
zoals inclusie, toegankelijkheid, 
stress, overprikkeling en 
eenzaamheid.  

Good to know 

BlinkOut is een organisatie in 
volle ontwikkeling. Jij zet samen 
met ons de bakens uit voor de 
toekomst. Wij kijken uit naar een 
positieve instelling en veel 
goesting. 

Wij bieden jou… 

• Een deeltijdse functie (60%) of 
meer, vanaf 1 maart 

• Een loon conform het barema 
PC329 + maaltijdcheques 

• Een werkplek in hartje Gent en 
Mechelen, mét stiltekamer 

• Een omgeving waarin je jezelf 
kan zijn en op je eigen ritme kan 
werken 

• Vormingsmomenten en 
groeikansen

VACATURE 
Business Developer | Externe dienstverlening | BlinkOut

Functieomschrijving 
We zijn op zoek naar een gedreven Business developer die 
BlinkOuts werking en dienstverlening verder wil verspreiden 
over Vlaanderen. Jouw functie omvat: 

• Strategisch verkoopplan opmaken om onze werking en 
producten bekend te maken over heel Vlaanderen 

• Verkoopplan operationeel uitvoeren en acties opzetten in 
iedere stap van het proces  

• Sales processen stroomlijnen en opvolgen tem de facturatie 

• Briefing aan collega’s en rapportering binnen het 
managementteam van onze organisatie  

• Processen en projecten opvolgen, tevredenheid bevragen en 
bijsturen waar nodig  

• Vrijwilligers betrekken bij de uitvoering van de plannen  

Je draagt ook de missie en visie van BlinkOut verder uit over 
onze community en Vlaanderen. Samen met alle BlinkOut 
collega’s voorzie je een warme, veilige plek in het BlinkHuis. 
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Ben jij…  

• Enthousiast over de missie en 
visie van BlinkOut? 

• Een geboren luisteraar die de 
noden van een ander makkelijk 
kan detecteren?  

• Een spreektalent met 
overtuigingskracht? 

• Netwerker, bruggenbouwer, 
verkoper, mensen-mens? 

Heb je ervaring met… 

• Een commerciële werking 
uitbouwen  

• Het opzetten en uitvoeren van 
strategische en operationele en 
sales-processen 

• Het opvolgen van sales-
processen van leadgeneratie tot 
offerte-onderhandelingen?  

• Verkoopproces in zowel profit 
als non-profit? 

• Netwerken uitbouwen en 
onderhouden? 

Takenpakket 
• Uitvoeren van strategisch plan en doelstellingen, operationeel 

• Doelstellingen behalen en bijsturen indien nodig 

• Lijst van mogelijke klanten maken en up to date houden en 
binnenkoppen 

• Administratieve verplichtingen opvolgen  

• Overzichtelijk in kaart brengen van ons aanbod 

• Communicatiestrategie uitwerken samen met collega’s 

• Projectoverleg met klanten plannen, opvolgen en uitvoeren 
(verplaatsing voornamelijk via openbaar vervoer) 

• Netwerken samen met founders en collega’s in verschillende 
organisaties en bedrijven 

• Samen met onze (soms kwetsbare) vrijwilligers, verzorg je af 
en toe het onthaal in BlinkHuis Gent of Mechelen.  

Interesse? 
Droom… en  verras ons met hoe jij voor ons kan Blinken!  
Stuur je CV en motivatiebrief/filmpje naar natalie@blinkout.be 
tegen 05/02/23. Hou je 14/02/23 (Mechelen) en 17/03/23 
(Gent) al vrij voor onze sollicitatiegesprekken? We laten je tegen 
09/02/23 weten of je op gesprek kan komen. Vragen? Bel An: 
0485/38 99 35 (30/01-5/02 Natalie - 0473/24 81 69) 

Heel graag tot dan!
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