
 
Sport en Onderwijs! Wij zoeken een Commerciële Aanvoerder  
 
Bijdragen aan de fitheid van de toekomstige generatie?  
 
Wil jij een grote maatschappelijke bijdrage leveren aan de fitheid en gezondheid van kinderen? Zijn de 
domeinen sport en onderwijs jou bekend? En coach je graag commerciële talenten met jouw kennis en 
ervaring? Dan is MQ Scan op zoek naar jou! 
 
Wie zijn wij? 
Al meer dan 5 jaar zijn wij succesvol binnen het domein sport & onderwijs. Vanuit onze droom om jonge 
mensen in beweging te krijgen, ontwikkelde wij een tool die bijdraagt aan het inzichtelijk maken van de 
motoriek van kinderen. De MQ Scan: Nederlands eerste wetenschappelijk onderbouwde scan, die in ‘no 
time’ inzicht geeft in de motoriek van kinderen. Met dit inzicht kunnen gymleraren, trainers, buurtcoaches 
en beleidsmedewerkers, sport- en beweegbeleid beter onderbouwen. Én kunnen kinderen die dat nodig 
hebben, direct worden geholpen. Zo dragen wij bij aan een fittere en gezonde generatie. Wij zoeken 
teamleden die ook in dit doel geloven en die ons komen helpen! 
 
Wie ben jij?   
Je bent onze aanvoerder van het salesteam. Samen met het team zorgen jullie voor voldoende aanvoer 
waardoor jullie kunnen scoren. Het optimaliseren van de sales-funnel, coachen van sales medewerkers en 
behalen van targets, passen bij de rol van aanvoerder. Je begrijpt welke factoren helpen om de verkoop te 
verbeteren en kan aan de juiste knoppen draaien om te werken aan zichtbaarheid, acquisitie, leads, sales, 
prospects, conversie en klantbehoud. Data hierin is key! Je begrijpt het veld van onderwijs en sport. Je 
overziet het speelveld en beweegt tussen de linies. Je kan inspelen op relevante ontwikkelingen en vertaalt 
deze door. Je maakt verbinding met verschillende niveaus. Je kan directeuren van scholen, sportservice 
organisaties en gemeenten overtuigen om met de MQ Scan aan de slag te gaan. Je stelt je sales collega’s in 
staat hun acquisitie en sales-technieken te optimaliseren en gestructureerd te werken. 
 

Wij zoeken iemand die de kar gaat trekken en dit vanuit een intrinsiek motivatie doet. Iemand die écht 
gelooft in het belang van een goede motoriek en onze MQ Scan als meerwaarde ziet.  

 
Kenmerken 

● Minimaal HBO werk en denkniveau; 
● Wonend in een straal van 25 km rondom Haarlem; 
● Beschikbaarheid van 32-40 uur; 
● Resultaatgericht met een winnaarsmentaliteit; 
● Aantoonbare succesvolle ervaring met sales en salesmanagement;  
● Een netwerk en/of verkoopervaring aan onderwijs, sportorganisaties en/of gemeenten is een pré; 

 
Kom jij ons sportieve en creatieve netwerk versterken?  
Wij geloven in ‘work hard, play hard’. Bij ons op kantoor verzeil je regelmatig in een tafeltennisbattle of 
potje FIFA. MQ Scan zit in het pand met zusterbedrijven 2Basics Marketing & Sports en Schooljudo. Onze 
(vrijdagmiddag)borrels en uitjes doen we met z’n allen. Daar ontstaan onze leukste en beste ideeën! 
Daarnaast biedt deze commerciële functie een vast salaris (fulltime) van €3100 – 3700 bruto afhankelijk van 
ervaring en veel ruimte voor eigen initiatief en mogelijkheden binnen onze snelgroeiende organisatie. 
 
Herken jij je in het geschetste profiel?  
Reageer dan voor 15 juli 2021 en stuur je CV en motivatie naar ziggy@mqscan.nl.  
Meer info? www.mqscan.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


