Wij zijn op zoek naar een Business Development Manager voor MetaChef
Voor de verdere groei, en ontwikkeling van ons bedrijf MetaChef zijn wij op zoek naar een
ondernemende, enthousiaste, en gedreven (internationale) Business Development Manager. Als
Business Development Manager houd je ervan om trends en ontwikkelingen in de markt
nauwlettend in de gaten te houden, om kansen te identificeren en deze door te vertalen.
Daarnaast ben jij het contact van onze bestaande relaties en potentiële nieuwe klanten.
Wie zoeken we?
• Je hebt ervaring in een commerciële/adviserende/strategische rol;
• Je bent communicatief, stelt de juiste vragen en vertaalt behoefte vanuit de markt naar
nieuwe product en/of markt combinaties;
• Je hebt ervaring binnen een digital agency;
• Je bent proactief, leergierig en staat open voor een internationale werkomgeving.
Twijfel jij of je aan bovenstaande punten voldoet, maar ben jij wel nieuwsgierig geworden? Neem
contact op en verras ons, want wij vinden persoonlijkheid en talent net zo belangrijk!
Hoe jij bent
Je bent gedreven, leergierig en wordt enthousiast van uitdagingen. Passie voor jouw vakgebied zorgt
ervoor dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Je weet wat er speelt in de markt
(food & digital) en houdt innovaties in de gaten. Door altijd op de hoogte te zijn, weet je op tijd
kansen te vertalen naar nieuwe producten of markten die aansluiten bij MetaChef.
Waar je aan werkt
• Realisatie van groei, met bestaande en nieuwe producten/diensten en klanten;
• Uitbreiden van de afzet van producten en diensten die MetaChef aanbiedt;
• Uitbreiden van het commerciële en strategische netwerk;
• Pilot projecten met klanten;
• Nieuwe potentiële markten & kansen in kaart brengen & verkoopprognoses maken van
nieuwe MetaChef producten;
• Je werkt o.a. samen met klanten zoals; Unilever Knorr, Lindt, Barry Callebaut en Remia.
Wat bieden we jou?
• Marktconform salaris;
• Dagelijks gezamenlijke lunch en wekelijks vers fruit;
• 10 halve dagen voor persoonlijke ontwikkeling (op basis van fulltime);
• Een informele werksfeer (met o.a. gezellige teamactiviteiten & vrijdagmiddagborrels);
• Daarnaast laten we ons als team graag inspireren door regelmatig op pad te gaan, nationaal
& internationaal. Denk hierbij aan bezoek aan retail formules, concept stores, restaurants,
steden etc.
• Maar ook bezoek je producenten en Food & Tech beurzen.

Wie zijn wij
Het Foodatelier, DiDutch en MetaChef zijn drie bedrijven die samenwerken vanuit de Digital Food
Factory in Enschede. Ze werken alle drie voor zowel Nederlandse als buitenlandse opdrachtgevers in
food & agri business, maar wel vanuit hun eigen expertise/specialisme.
Het Foodatelier helpt klanten in de levensmiddelenindustrie met het verbeteren, versnellen én
vernieuwen van hun business. DiDutch is een industrieel ontwerpbureau met focus op design &
engineering voor de food industrie. En MetaChef is de snelgroeiende internationale uitgever van
interactief 3D food content voor gebruik op web, mobile & AR/VR devices.
Interesse?
Ben je enthousiast en wil je deze uitdagende baan aangaan bij MetaChef? Stuur dan jouw sollicitatie
en CV naar info@metachef.nl t.a.v. Robbert Oude Luttikhuis . Mocht je nog vragen hebben, kun je
contact opnemen via +31 (0)53-4801730 of mailen naar bovenstaand e-mailadres.

