
 
Commercial Lead 

 
Wil jij impact maken in de zorg en echt iets bijdragen? 
 
Over Attendi  

In Nederland werkt op dit moment ongeveer 1 op de 6 werkenden in de zorg. Als onze zorgbehoefte zich blijft 
ontwikkelen zoals verwacht, zal dat in 2040 1 op de 3 werkenden moeten zijn. Dat dit gaat gebeuren is zeer 
onwaarschijnlijk. Technologie gaat daarom een belangrijke rol spelen in het beschikbaar en toegankelijk houden van 
zorg. Bij Attendi werk je iedere dag aan een oplossing voor deze maatschappelijke uitdaging.  
 
Als zorgprofessional ben je het vak in gegaan om contact te maken met mensen en hen te helpen, niet om achter 
een computer te zitten. Goede zorg gaat om aandacht en technologie mag daar geen afbreuk aan doen. Bij Attendi 
is het onze missie om zorgprofessionals te laten interacteren met software zoals ze dat doen met hun cliënten, door 
simpelweg te praten. 
 
Onze AI-software, de Attendi Speech Service, is een totaaloplossing waarmee softwareleveranciers in de zorg, hun 
oplossingen spraakgestuurd kunnen maken. In bijvoorbeeld een Elektronisch Cliënten Dossier kunnen 
zorgprofessionals verschillende registraties verwerken met hun stem nog terwijl ze de aandacht bij de cliënt 
houden.  
 
Attendi is een bedrijf wat inmiddels voorbij de startup fase is. Door de productintegraties heeft Attendi een bereik 
van 100.000 zorgprofessionals en dit aantal groeit hard door. Op dit moment gebruiken zorgprofessionals de 
Attendi Speech Service voor dagelijkse rapportages. De Attendi Speech Service gaat zich door ontwikkelen naar een 
platform waarmee softwareleveranciers nog meer functionaliteiten spraakgestuurd kunnen maken. Daarnaast 
sluiten steeds meer zorgorganisaties zich aan op dit platform.  
 
Jouw verantwoordelijkheden  
De oplossing van Attendi is te gebruiken in de vertrouwde omgeving van zorgprofessionals; het elektronisch 
cliënten of patiëntendossier. In de verkoop van Attendi trekken we samen op met deze partners; Attendi is bij hen 
als extra module af te nemen.  
 
Als Commercial Lead ben je verantwoordelijk voor de verkoop van Attendi.  Dit doe je door campagnes te bedenken 
en uitvoeren waarbij je de bekendheid van Attendi vergroot onder de doelgroep. Bij Attendi hechten we er waarde 
aan dat we een kennispartner zijn van zorginstellingen. In je campagnes belicht je onderwerpen die de doelgroep 
interesseren terwijl je tegelijkertijd de link legt met Attendi.  
 
Zodra zorgprofessionals en zorginstellingen op de hoogte zijn van Attendi en interesse hebben in de oplossing is 
het jouw verantwoordelijkheid om deze interesse kenbaar te maken bij onze partners. Vervolgens faciliteer je de 
partners in de verkoop van Attendi.  
 
Jouw taken 

• Content marketing/campagnes gericht op kennisdeling met de doelgroep 

• Genereren van bruikbare leads voor partners van Attendi 

• Monitoren van sales funnels bij partners 

• Het faciliteren van partners in de verkoop van Attendi 
 
Gewenst profiel 

• Net als ons geloof je niet in harde commercie, maar wel in duurzame relaties 

• Je bent gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke relevante uitdaging 

• Je bent commercieel, maar hebt net als wij een passie voor technologie 

• Je bent een fijne collega om mee samen te werken 



 
• Je hebt 3 jaar ervaring in een marketing of sales functie 

• Je kunt strategisch nadenken en onvermoeibaar werken aan de benodigde details 

 
Wat wij jou bieden  

• Een omgeving die in het teken staat van groei en ontwikkeling 

• Een baan met maatschappelijke impact 

• Een organisatie waarbij jouw ideeën alle ruimte krijgen voor uitvoering 

• Een groep fijne collega’s en een prettige informele werksfeer 

• Een uitstekend salaris, een MacBook en een telefoon 

• Participatie in een snelgroeiend bedrijf 

• Een kantoor in hartje Amsterdam inclusief gezellige vrijblijvende borrels en uitjes 

• Een fitness abonnement bij sportscholen naar keuze 

• De ruimte om vanuit huis te werken als jou dat uitkomt 

• Een budget en tijd voor professionele ontwikkeling 
 
Geïnteresseerd? 

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar careers@attendi.nl 
 

 


