
Business Consultant 

Om de groei bij te houden en om Tamigo verder te bouwen, zijn wij op zoek naar een Business Consultant.

Als Business Consultant ben je h et eerste aanspreekpunt voor klanten, aangezien jij alles weet van het 
product, ben je als geen ander in staat om hen vooruit te helpen. Nieuwe klanten help je bij het 
implementeren en training geven hoort daar zeker bij! Daarnaast vind je het leuk om bij een IT Startup te 
werken en ECHT onderdeel van het succes te zijn.  

Wie zijn wij? 
Tamigo heeft inmiddels meer dan 140.000 gebruikers in 17 landen die dagelijks vertrouwen op onze intuïtieve 
oplossing en app. Sinds 2014 zijn we actief in Nederland en België en hebben we een non-stop groei 
doorgemaakt. Door snel te schakelen, fantastische service te verlenen en constant nieuwe innovaties te 
ontwikkelen, blijven we deze groei doorzetten.  
Tamigo Benelux heeft als doel om klanten echt blij te maken en zorgen dat zij het maximale uit onze oplossing 
halen! 

Wat je aan vrienden vertelt dat je doet 
Ik zorg dat retail & horeca klanten hun planning en loonkosten volledig onder controle hebben en haal met 
hen het maximale uit hun business. Een onmisbare schakel dus.   

Wat je echt doet 
§ Je maakt onze klanten blij met concrete antwoorden op hun prangende vragen
§ Als projectmanager verantwoordelijk voor het implementatietraject, waarbij je de klant niet alleen

begeleidt, maar ook de workshops verzorgd.
§ Je adviseert over optimaal gebruik van Tamigo app, begeleidt onze klanten bij het instellen en

gebruiken van onze software
§ Je bent een oplosser als eerste telefonische aanspreekpunt van onze klanten. Je neemt vragen aan,

beantwoord ze en registreert vragen waar je geen antwoord op weet zodat we onze klanten later van
een goed antwoord kunnen voorzien

§ Je schakelt vrijwel dagelijks met Development (Denemarken) voor nieuwe ontwikkelingen en support

Wij vragen 
Technische of IT vaardigheden heb je niet nodig, dat leren wij je wel. Een open en leergierige houding vinden 
wij veel belangrijker! Als achtergrond heb je bij voorkeur een afgeronde WO opleiding. Ervaring met 
projectmanagement is een pré. 
Je bent analytisch, ambitieus en wilt graag bij een groeiend bedrijf werken, waar je echt het verschil kunt 
maken. 



In het Engels skypen of mailen is geen probleem voor je.  Als je dit ook in het Frans kunt, is dat helemaal mooi. 
Uiteraard ben je communicatief vaardig om klanten te begeleiden en gestructureerd om overzicht te houden. 

Wij bieden 
§ Een informele en flexibele werkomgeving
§ Samen hebben we veel ideeën, jij mag de verantwoordelijkheid nemen om uit te werken wat bij je

ambities/interesses past.
§ Beweging aan onze pingpong- / lunch- / trainingstafel
§ Marktconform salaris obv van ervaring
§ Tamigo groeit, jij krijgt de mogelijkheden om mee te groeien
§ Werken met veel vrijheid en flexibiliteit

Ben jij degene die wij zoeken?  
Stuur je CV naar wouter.lemckert@tamigo.nl of bel 06 – 24 28 75 43. 
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