
Commerciële Business Unit Manager 
Visionair & klantgericht 

 
“Als Commerciële Business Unit Manager ben jij verantwoordelijk voor het realiseren van de 

commerciële doelstellingen van Civity. Je krijgt er energie van om nieuwe klanten te vinden en binden. 
Daarnaast haal je ook energie uit het motiveren en aansturen van een team. Ben jij op zoek naar een 
uitdagende baan met veel verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen initiatief? Dan zijn wij op zoek 

naar jou! 

 

Wat je écht doet: 
• Je bent eindverantwoordelijk voor het realiseren van de commerciële doelstellingen van Civity; 
• Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van de visie op het domein van Smart Cities & IoT, 

Dataplatformen en Datagedreven werken naar concrete opdrachten bij onze klanten; 
• Je bent in staat om gemeenten, semi-overheidsorganisaties en (internationale) steden te helpen 

in het vertalen van hun ambities en doelstellingen op dit domein naar concrete oplossingen die 
Civity kan bieden in het realiseren hiervan;  

• Je bent als thought leader verantwoordelijk voor het verbeteren van onze marktpositie; 
• Je staat aan het roer als het gaat om Business Development en samenwerkingen met potentiële 

partners; 
• Je voert continu onderzoek uit naar nieuwe marktsegmenten en concurrenten in de markt;  
• Je speelt een belangrijke rol in het proces van idee naar werkende oplossing en de financiële 

onderbouwing hiervan; 
• Je stuurt een team van enthousiaste medewerkers aan; 
• Je onderhoudt contacten met de relevante organisaties in de markt zoals partners en 

netwerkorganisaties; 
• Je bent medeverantwoordelijk voor het aansturen van de organisatie.  

 
 
Wie jij écht bent: 

• Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau; 
• Je hebt ervaring in een soortgelijke functie op het gebied van Business Development of Product 

Management; 
• Je bent zeer sterk communicatief vaardig waardoor jij in staat bent je visie zowel intern als 

extern uit te dragen; 
• Je bent in staat om commerciële trajecten succesvol af te ronden; 
• Je bent proactief en analytisch sterk, snel verbanden leggen tussen cijfers en activiteiten is geen 

uitdaging; 
• Je bent resultaat- en klantgericht waardoor je goed weet hoe je de klant optimaal kunt 

faciliteren; 
• Je hebt ervaring met het leiding geven aan teams en individuen; 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
• Je bent Toegewijd, Ondernemend en Vooruitstrevend, de kernwaarden van ons bedrijf. 

  



 
Dít is wat jij krijgt: 
Een fulltime functie (36-40 uur). In een open en transparante werksfeer. Wij werken dagelijks aan het 
succes en de ambities van onze klanten. We zijn eerlijk en oprecht en in staat om te luisteren naar wat 
de klant wil, waarbij we het gemeenschappelijke doel van organisaties, burgers en steden voortdurend 
voor ogen houden. 
 

• Een aansprekende en zelfstandige functie waar eigen inbreng zeer gewaardeerd wordt;  
• Een persoonlijk ontwikkelplan om je te helpen in jouw ambitie en deze kansen kracht bij te 

zetten; 
• Een werkplek door heel Nederland, met standplaats in Zeist; 
• Flexibele mogelijkheden om vanuit huis te werken; 
• Een innovatieve en motiverende omgeving met ‘creative minds’ die op dynamische wijze 

invulling geven aan hun werkdag; 
• Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder leaseauto, een 

thuiswerkvergoeding vakantiedagen, variabele beloning, pensioenvoorziening en collectieve 
verzekeringen; 

• De mogelijkheid om de Nederlandse feestdagen om te wisselen voor feestdagen uit een andere 
cultuur. 

 
 

 

Over Civity 

Verschillende overheden in binnen- en buitenland maken op dit moment succesvol gebruik van het City 

Innovation Platform (CIP). Een integrale oplossing voor datalogistiek en datamanagement die de lokale 

overheid helpt om te voldoen aan een belangrijke doelstelling: de Open Overheid. CIP is een generieke, 

herbruikbare oplossing, gebaseerd op standaarden en open API’s zodat iedereen het kan gebruiken en 

ermee kan koppelen. De lokale overheid kan CIP inzetten om intern inzicht in haar data te creëren 

alsook om data te delen met externe, landelijke voorzieningen (DONL, NGR, Plooi). Samen met partners 

richt Civity zich op de ontwikkeling van Open Urban Data Platform omgevingen, daar waar de lokale 

overheid samenwerkt met lokale partners om aan te sluiten bij Smart City ontwikkeling. 

 

Interesse 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over deze vacature? Rosa Postma (Office Manager/HR) 

brengt jou graag in contact met de juiste persoon die je meer over de vacature kan vertellen. Je bereikt 

haar via rosa@civity.nl of 030-697 32 88.  

 

 

 

 


