
Junior Business Developer  
STUDENT (8-16 uur) 

–  

KAVO BV  Tweelingenlaan 17  7324 AP  APELDOORN 

KAVO B.V. is al meer dan 35 jaar wereldwijd leverancier van auto-onderdelen voor Japanse en Koreaanse auto’s. Met 
meer dan 27.000 referenties op voorraad en klanten in ruim 80 landen zijn wij één van de grootste aanbieders in de 
wereld.  
 
Kom je bij ons werken, dan ga je dat doen in een energieke omgeving. Met gepassioneerde collega’s die beschikken 
over een gezonde drive. De markt waarin wij opereren is uiterst dynamisch. Door onze platte organisatiestructuur en 
no-nonsens cultuur weten wij volop en snel te schakelen op alle ontwikkelingen in de markt én bij de klant. Pas jij 
daar tussen, dan kan je rekenen op; 

• Een uitdagende bijbaan in een ambitieuze en groeiende organisatie met een platte organisatiestructuur 
• Een gezellig team collega’s  
• Een informele werkomgeving met volop kansen voor iemand die deze weet te benutten 
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

Ben jij, naast je studie, op zoek naar een bijbaan waarbij je je commerciële talent alvast in de praktijk kan brengen? 
Lees dan even verder.  
Voor de afdeling Sales zoeken wij een parttime Junior New Business Developer. In deze functie ga je op zoek naar 
nieuwe prospects en je legt de eerste contacten met ze. Al je contacten en contactmoment leg je vast in ons CRM 
systeem. Je bouwt hier dus aan een nieuwe klantenkring door prospects om te zetten naar klanten. 
 
Voor deze job ben je veel in contact met bedrijven over de hele wereld. Voor jou dus een ideale kans om een basis 
te leggen voor een verdere carrière in internationaal commerciële functies. 
 
Taken en verantwoordelijkheden in het kort  
• Het in kaart brengen van alle potentiële klanten in een bepaald land of bepaalde regio via desk research;  
• Samen met de accountmanagers de potentie bepalen van de verschillende partijen in een land, om zo de ideale 

partner voor KAVO te kiezen. 
• Het leggen van de eerste contacten met potentiële klanten via telefoon (koude telefonische acquisitie), web 

meeting en door slim gebruik te maken van social media;  
• Het succesvol overdragen van een nieuwe klant / warme prospect naar de verantwoordelijke account manager.  
• Het zorgvuldig bijhouden van alle data in ons CRM systeem. 
 
Competenties/Capaciteiten  
Je doet bij voorkeur een studie in een commerciële richting. Als je ook nog eens de ambitie hebt om succesvol te 
worden in de internationale handel heb je een streepje voor. Je bent gedreven en communicatief sterk. Je kan wel 
tegen een beetje hectiek en hebt een energieke, positieve en proactieve instelling.  Je bent minimaal 8 uur per 
week beschikbaar, in blokken van minimaal 4 uur (voorkeur ’s middags). Naast Nederlands, spreek je uiteraard 
uitstekend zakelijk Engels. Kennis van Spaans of Frans is een absolute pré.  
 
Opleiding/Werkervaring 
• Commerciële studie is een pré 
• Uitstekende beheersing de Engelse taal, Spaans/Frans is een pré 
• Call center ervaring is een pré; 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie, voorzien van je CV naar Bianca Nijenhuis 
E-mail: bianca@kavoparts.com  Voor informatie bel 055 54 280 65    

mailto:bianca@kavoparts.com

