
U spreekt zowel Nederlands, Engels als Frans

Solliciteer nu! 

Stuur een mailtje naar admin@easypayments.be.

 Of bel ons via 09/394.1.394.

Over het bedrijf

Easy Payments-group, is een van de leidende 

payment services providers op Europees vlak met 

20 jaar ervaring! We zijn 1 van de topspelers in de 

ontwikkeling van de omnichannel strategy en zijn op 

zoek naar extra ambitieuze werkkrachten om onze 

positie en propositie aan de markt te versterken.

Is op zoek naar een nieuwe collega! 

Wat bieden wij? 

Een uitdagende functie als partnership manager binnen 
een snel groeiend bedrijf waar jij het verschil maakt.

Kansen om jezelf te ontwikkelen en je eigen ideeën op het 

gebied van sales en marketing tot uitvoering te brengen.   

Marktconforme verloning met bonussen/commissie

+ interessante extralegale voordelen         #topteam

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? 

Partnership manager

Als Partnership manager ben je het aanspreekpunt voor de potentiële en huidige partners van Easy Payments. 

Enerzijds onderhoudt je als farmer de goede contacten en relaties met bestaande Easy Payments partners, anderzijds 

ga je als hunter actief opzoek naar mogelijk interessante partners. Je laat hun kennis maken met onze oplossingen en 

bepaalt samen met hen de meerwaarde van een samenwerking.

Je bent bijgevolg een ambassadeur in een dubbele rol: als vertegenwoordiger van Easy Payments haal je steeds het 

onderste uit de kan, terwijl je intern eveneens de spreekbuis bent van onze partners en hun belangen zo goed mogelijk 

bepleit.

Wat verwachten we van jou? 

--> Je analyseert de noden van de partners en zorgt voor een probleemloze samenwerking

& zoekt telkens de beste oplossing voor onze bestaande en potentiële partners

--> Je hebt goesting om je te verdiepen in de wereld van cashless betalingen & je hebt affiniteit met de tech-wereld

--> Kunnen én willen meebouwen aan een groei verhaal in een snel evoluerende markt 

--> Je bent de spreekbuis naar onze partners en zet de communicatie op punt

Proactief werken en denken zoals een ondernemer 

Sterk in presentatie & onderhandelen Positie & oplossingsgericht denken 




