Business Development Adviseur
Dirkzwager heeft in de afgelopen jaren een belangrijke transitie doorgemaakt en heeft zich ontwikkeld
van regionaal advocaten- & notarissenkantoor tot een pro-actieve en innovatieve (inter)nationale
juridische en fiscale dienstverlener. Mede hierdoor heeft Dirkzwager een sterke positie ingenomen in
een sector die flink in ontwikkeling is en een grote groei doormaakt.
Dirkzwager is de grootste juridische en fiscale dienstverlener buiten de Randstad. Met ruim 100
advocaten, meer dan 20 notarissen en 15 fiscalisten staan we in de top-15 van grootste juridische
dienstverleners en staan wij bij studenten in de top 3 van meest aantrekkelijke juridische werkgevers.
Dirkzwager zet sterk in op kennisdelen met jaarlijks meer dan 100 inhoudelijke workshops en lezingen
en de publicatie van jaarlijks ruim 1.000 inhoudelijke artikelen op het innovatieve kennisplatform
www.dirkzwager.nl.
Wij zijn op zoek naar een Business Development Adviseur
De afdeling marketing & communicatie is, naast de dagelijkse ondersteuning van de juridische
dienstverlening, actief bezig met de in- en externe positionering van Dirkzwager en de vraag welke
off- en online kanalen daar het beste bij passen. Hoofdgebieden van de afdeling marketing &
communicatie zijn hierbij interne communicatie, pr & persrelaties, content- en eventmarketing, ecommerce, sales & acquisitie, sponsoring en klantmonitoring. In samenwerking met HR is de afdeling
ook betrokken bij arbeidsmarktcommunicatie.
Maar onze markt is constant in beweging. De juridische advies- en informatiebehoefte van onze
doelgroep verandert en daar kan Dirkzwager zich in mee ontwikkelen. Dat vraagt naast de nodige
flexibiliteit ook een aanpassing in focus. Meer aandacht voor het bieden van toegevoegde waarde, het
signaleren van trends en marktontwikkelingen, klantbeleving en de optimalisatie van onze productdienstverlening. Tijd om onze afdeling marketing & communicatie uit te breiden met een Business
Development Adviseur.
Dit betreft een nieuwe functie binnen de afdeling marketing & communicatie. De Business
Development adviseur heeft marktfocus en is een waardevolle sparringpartner voor de secties en de
vakgroepen. Hij/zij vormt een belangrijke verbinding tussen klant, praktijk en de verschillende
stafafdelingen.
De rol van deze adviseur is om enerzijds concreet operationeel aan de slag te gaan en anderzijds om
kwartier te maken/te verkennen wat Business Development voor Dirkzwager is. De Business
Development Adviseur bouwt mee aan de optimale groei van Dirkzwager.
Taken en aandachtsgebieden
-

-

De Business Development Adviseur vertaalt de corporate ambities naar deelplannen voor de
secties en praktijkgroepen.
De adviseur initieert en ondersteunt gevraagd en ongevraagd, kan meedenken en
meewerken.
Analyseert markt- en businessproposities, klantbehoeften, markttrends, vertaling
commerciële plannen, definieert prijsmodellen en vertaalt deze naar markt- en
productontwikkeling.

-

-

-

De Business Development Adviseur is “projectmanager” in business development trajecten
en werkt vanuit de afdeling marketing & communicatie nauw samen met de secties en
praktijkgroepen en de afdelingen kennismanagement, financiële administratie en ICT.
De Business Development Adviseur is in de lead bij strategische en operationele sales &
acquisitie initiatieven:
o account- en relatiemanagement
o versterken van netwerken
o bij pitches & aanbestedingen (van a tot z)
o doorontwikkeling sales & acquisitie-tools
o het opzetten referral/clientcase database
Verantwoordelijk voor de optimale klantbeleving en het meten en verhogen van de
klanttevredenheid.
Betrokken bij innovatie en vernieuwing.

Competenties
-

Commercieel inzicht
Klantgericht
Effectieve samenwerker
Resultaatgericht
Overtuigend en communicatief vaardig

Achtergrond
HBO+/WO werk- en denkniveau. Bij voorkeur opgeleid in een economische en/of commerciële
richting. Goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift. Heeft ervaring in een
soortgelijke rol in een commerciële omgeving en projectmanagement. Juridische marktkennis is een
pré.
Reactie
Voel jij je thuis in een complexe en dynamische organisatie, werk je graag met stevige professionals
en spreekt bovenstaande vacature je aan? Laat dan van je horen en solliciteer op deze zelfstandige
functie op www.werkenbijdirkzwager.nl. Wil je graag aanvullende informatie over deze vacature dan
kan je bellen met Pieter Sonneveld, manager marketing & communicatie.
(tel. 026 - 353 83 57).

