
MAPSTELL ZOEKT 
SALES MANAGER!

Heb jij een opleiding arbeids- en organisatiepsychologie of HRM afgerond en heb je aantoonbare salesaffiniteit? 

MapsTell is op zoek naar een sales manager die wil groeien binnen onze jonge en ambitieuze start-up. Net 

afgestudeerd of op zoek naar een gave tweede baan met grenzeloze doorgroeimogelijkheden? Lees vooral verder!

Wat ga je doen?

MapsTell is een groeiende organisatie gespecialiseerd in product- en applicatieontwikkeling op het gebied van 

persoonlijke ontwikkeling en gedrag. MapsTell helpt menselijk gedrag te begrijpen en maakt dat op een visuele 

manier inzichtelijk door mensen en groepen letterlijk in kaart te brengen. Inzicht dat mensen in staat stelt het 

beste uit zichzelf te halen en beter met elkaar samen te werken.

Wij werken intensief samen met een netwerk van trainers en trainingsbureaus die onze instrumenten inzetten; 

MapsTell Guides.

In de functie van sales manager ben jij primair verantwoordelijk voor het acquireren van nieuwe Guides. Een 

commerciële functie met omzetverantwoordelijkheid waarbij je in staat bent om op basis van jouw kennis te 

verbinden met de doelgroep. Daarnaast geef je commerciële ondersteuning op key-accounts en ondersteun je in 

de marketing.

WIE ZOEKEN WIJ?
MapsTell is een jong en groeiend bedrijf met 

internationale ambitie. Wij zoeken iemand die met 

ons de wereld wil veroveren. Inspirerend en vol 

enthousiasme werk je met het team aan de groei van 

ons te gekke bedrijf.

· HBO+ opleiding arbeids- en organisatiepsychologie 

of HRM

· Aantoonbaar commerciële affiniteit

· Kennis van DISC en vergelijkbare methoden

· Aantoonbare presentatievaardigheden

· Recentelijk afgestudeerd of toe aan tweede stap 

in carrière

· Een teamspeler die verantwoordelijkheid durft te 

nemen en collega’s weet te inspireren.

· Woonachtig in Amsterdam en omgeving

· Rijbewijs B

WAT BIEDEN WIJ?
MapsTell wil persoonlijke ontwikkeling voor iedereen 

toegankelijk maken. Als onderdeel van het team is 

dat uiteraard niet anders. Bij ons ben je eigenaar 

van jouw eigen groei. Uiteraard zal je deelnemen aan 

de MapsTell accreditatie en werken we graag met 

jou vanuit een persoonlijk ontwikkelplan. Wij bieden 

grenzeloze doorgroeimogelijkheden met de kans 

straks jouw eigen opvolger aan te nemen.

· Soort dienstverband: Voltijd

· Vereiste opleiding:

 Bachelor HBO+ opleiding arbeids- en

 organisatiepsychologie of HRM

· Vereiste taal:

 Nederlands en Engels

· Vereiste licentie of certificering:

 Rijbewijs B

CONTACT:  Heller Rompa - heller.rompa@mapstell.com


