
Wij zoeken een ondernemende sales &
marketing manager.

DoToo is een jonge tech startup die in het najaar van 2018 de markt heeft betreden met een
prachtig product. Op dit moment zijn wij klaar om ons product op grote schaal te verkopen.

Binnen ons team krijg je veel vrijheid en is er de mogelijkheid ver door te groeien. Tijdens een
intake gesprek zullen we dit nader toelichten en krijg je een goed beeld van ons product en
visie.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een verkoop topper die:
● Zelfstandig - maar met input en hulp van de founders -  een plan kan maken en

uitvoeren om ons product te verkopen aan onze doelgroep.
● Bereid is hard te werken en ervaring heeft met sales en marketing.

Werkzaamheden:
● Sales & marketing strategie bepalen
● Sales & marketing uitvoeren, zelf ‘op pad’
● Sales prognoses maken en deze monitoren
● Account management, jij hebt je eigen klanten.
● Input geven a.d.h.v. feedback voor productverbetering.

Wat we zoeken in jou:
● Je hebt uitgebreide en aantoonbare ervaring met sales & marketing
● Ondernemend en gedreven, wij zijn een jonge startup en zoeken werknemers die met

ons meedenken.
● ‘Je bent nooit te oud om te leren’ spirit.
● Vaardig in zowel Engels als Nederlands.

Wat bieden we jou:
● Veel vrijheid om je eigen werk in te delen én veel verantwoordelijkheid.
● Marktconform salaris en een aandeel in ons bedrijf. Reiskostenvergoeding wanneer van

toepassing.
● Jij bepaald jouw werk locatie! Wij hebben op dit moment geen kantoor.
● De mogelijkheid om ver door te groeien, jij kan een aandeel krijgen in DoToo en zo

werken aan jouw eigen succes.
● Werken binnen een jong, ambitieus, gedreven en klein team.
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Lijkt dit je wat?
Ben jij enthousiast over deze veelzijdige functie en snel beschikbaar? Dan hebben wij nu al zin
om jou te ontmoeten! Stuur je motivatie, CV en wat werkvoorbeelden naar boris@dotooapp.com
aan Boris Kamp en we maken snel een afspraak. Voor vragen zijn we ook telefonisch
bereikbaar op +31 6 55 71 87 42

Met vriendelijke groet,

DoToo App
Boris Kamp & Raymond Duijnisveld

Pagina 2 van 2
dotooapp.com

https://dotooapp.com

