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We groeien hard, en staan daarom altijd open voor nieuwe 
Business Consultants. Om ons hechte team te behouden, is het 
belangrijk dat er een klik is tussen jou, onze bedrijfscultuur én de 
werkzaamheden. Om dit te ontdekken vertellen we je niet 
waarom we ‘een ontzettend leuke werkgever zijn’. Dat mag je zelf 
bepalen! Wel proberen we jouw vragen – die we ook aan onze 
collega’s stelden – alvast te beantwoorden. 
Lees snel verder!

LEER COODER KENNEN



Als Business Consultant ontwikkel je jezelf in sales. Maar dat kan bij 
honderd andere bedrijven ook. Belangrijk is dat jij voor een 
werkomgeving kiest waar je je thuis voelt, waar je fouten durft te maken 
en jezelf kan ontwikkelen. 

We vroegen onze collega’s waarom ze voor Cooder kozen:

 •  Snelgroeiende organisatie, waardoor ik de kans heb om snel door te
     groeien.
 •  Jong en gezellig team met veel teamuitjes, waardoor ik me meteen    
     thuis voel.
 •  Persoonlijke begeleiding en veel feedback, ik heb mijn eigen buddy.
 •  Uitgebreid inwerkprogramma met veel trainingen.

WAAROM KIES IK VOOR COODER?

We houden van dit soort vragen! Je ontwikkelt jezelf in sales, 
relatiebeheer en ondernemerschap. Je werkt in een 360 graden rol, 
waarin je jouw commerciële competenties combineert met jouw sociale 
vaardigheden. Je bent de spelleider in je eigen nichemarkt, waarin je 
communiceert op verschillende zakelijke niveaus: 
van CEO’s tot HR-managers.

Lees snel verder in welke drie vakgebieden gaat ontwikkelen! 

WAT LEER IK ALS BUSINESS 
CONSULTANT?



“WE ZIJN NIET ALLEEN
COLLEGA’S, MAAR OOK 

GOEDE VRIENDEN. 
DAT MAAKT EEN

MAANDAGOCHTEND 
INEENS LEUK.”



 •  Je zoekt naar leads en haalt nieuwe klanten binnen, waardoor we
     samen het netwerk van Cooder verder uitbreiden. 
 •  Je vindt en overtuigt kandidaten om met jou samen te werken, 
     waardoor je ze bewust maakt van wat ze nog kunnen ontwikkelen.
     Hiervoor ga je samen op zoek naar een nieuwe job, en laat je ze
     (door)groeien. Hiervoor maak je voornamelijk gebruik van LinkedIn en
     jouw eigen enthousiasme door ze zelf op te bellen!

SALES

 •  De klanten die jij hebt binnengehaald blijven tijdens de hele procedure
     onder jouw verantwoordelijkheid. Maar daar stopt het niet! Je 
     evalueert en bent op de hoogte van wat er speelt, waardoor je kansen
     ziet en bouwt aan langetermijnsamenwerkingen.
 •  Je wint vertrouwen van kandidaten, bent hun contactpersoon en
     begeleidt ze in het hele proces naar een nieuwe baan.

RELATIEBEHEER

 •  Je leert zelfstandig te werken en je eigen werkstijl te ontdekken.
     Tegelijkertijd werken we intensief samen en krijg je intensieve 
     begeleiding.

 •  Je werkt met persoonlijke doelen, omdat je jezelf elke dag weer verder
     ontwikkelt. Hierdoor heb je jouw succes in eigen handen. Je werkt
     hard om snel door te groeien!

 •  Je signaleert kansen en achterhaalt behoeftes, waardoor je 
     verwachtingen leert managen, erop in kan spelen én successen
     behaalt.

ONDERNEMERSCHAP



werkenbijcooder cooderitvacatures

WAT IS COODER’S UNIEKE CONCEPT?

We onderscheiden ons door het nét even anders te doen dan de 
andere spelers in onze markt. We vinden hoogopgeleide 
IT-professionals voor onze klanten, maar doen dit niet op de 
traditionele recruitment manier. 

We werken vanuit ons jobplatform waar de vacatures van onze 
klanten op staan, waardoor onze Consultants transparant kunnen 
communiceren. Het verschil? Prijzen zijn vooraf duidelijk, de klant 
betaalt vooraf en we zijn een stuk goedkoper. 

We werken met vaste klantrelaties. Nadat je als Business Consul-
tant een pakket hebt verkocht, doe je er alles aan om je klant zo 
tevreden mogelijk te maken. Dit doe je door snel de geschikte 
kandidaten voor ze te vinden. 

Met openheid, integriteit en duidelijkheid werken we samen aan 
langetermijnrelaties. Daarin maken we het verschil!

WIL JIJ JE OOK
ONDERSCHEIDEN

IN JE WERK?
Lees op onze blog meer over de cultuur

en ontdek of Cooder bij jou past!



“EEN 
BEDRIJFSCULTUUR
MOET BIJ JE 
PASSEN,
WANT ALS JIJ 
JE NIET
THUIS VOELT 
DAN WORD
JE NIET 
GELUKKIG”



WIL JIJ JEZELF
ONTWIKKELEN
IN SALES? 
Laat je horen! Kijk voor een sfeerimpressie
op www.werkenbij.cooder.nl & laat je 
gegevens achter óf bel naar 020-2623250.

KEN JIJ IEMAND
DIE DIT LEUKER
VINDT DAN JIJ?

Geef het door! We zijn altijd 
geïnteresseerd in nieuw talent.


