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Customer Success Manager 

Team:   Delivery 

Rapporteert aan: Director Operations 

Locatie:  Weesp/Amsterdam 

Uren:   40 

Functie 

Ben jij een Business Consultant met ervaring in het succesvol uitrollen van Purchase-to-Pay 
oplossingen bij toonaangevende klanten? Vind je het leuk om met klantprocessen bezig te zijn, maar 
ook met ICT technologie? Ben jij op je best in een dynamische omgeving? En ben jij pas tevreden als 
jouw klanten tevreden zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Proactis is een toonaangevende leverancier van Business Spend Management oplossingen in de 
Benelux. Door onze krachten te bundelen met de internationale Proactis organisatie, een wereldwijde 
dienstverlener op het gebied van Spend Management en B2B eCommerce oplossingen, zetten wij 
concrete stappen om verder te groeien in Europa en daarbuiten. Wij bedenken en ontwikkelen slimme 
software-oplossingen voor aansprekende opdrachtgevers als NN Group, a.s.r. en Bol.com. De basis 
van onze dienstverlening is een SaaS platform dat klanten ondersteunt bij hun Source to Pay 
processen. 

Om ons groeiende team te versterken zoeken wij een enthousiaste Customer Success Manager met 
ambitie! Binnen het team van Delivery professionals word jij de drijvende kracht achter het verder 
uitrollen van Proactis bij de bestaande klanten. Tevens bouw je samen met jouw klanten aan een 
duurzame en succesvolle relatie. Als een ambassadeur van Proactis ben je beschikbaar voor jouw 
klanten om de juiste ondersteuning te bieden als zij tegen vragen of problemen aanlopen. Liever nog 
denk je proactief mee hoe zij oplossingen of processen verder kunnen verbeteren om optimaal 
rendement te halen uit het Proactis platform. Je hebt diepgaande kennis van P2P processen en de 
mogelijkheden van het Proactis platform. Daarbij heb je ook een scherp oog voor commerciële 
kansen. Je krijgt volop ruimte om ook jouw eigen invulling te geven aan deze nieuwe functie. 

Werkzaamheden 

In deze uitdagende functie liggen uiteenlopende werkzaamheden op je te wachten. Dit zijn activiteiten 
waar je in je dagelijkse werk mee bezig zult zijn: 

• Je hebt met regelmaat overleg met klanten over de (verdere) uitrol van Proactis binnen de 
klantorganisatie.  

• Je toetst gezamenlijk met klanten of zij hun doelstellingen halen met het gebruik van Proactis. 

• Je informeert klanten over nieuwe mogelijkheden zoals Proactis functionaliteiten en modules 
waar een klant bij uitrol van kan profiteren. 

• Je bent goed op de hoogte van de zogenaamde Proactis Best Practices en bent in staat deze 
geaccepteerd te krijgen bij klanten. 

• Je ontwikkelt concrete plannen om klanttevredenheid en gebruikersacceptatie van het 
platform te vergroten en retentie te verbeteren.  

• Jij bent hét aanspreekpunt binnen de organisatie voor alles wat speelt bij uitrol van Proactis 
bij klanten. Binnen de organisatie vind je makkelijk jouw weg en weet je aan wie je de juiste 
ondersteuning kunt vragen.  
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• Je participeert in uitrol activiteiten en verandermanagement bij de klanten teneinde uitnutting 
door klanten van Proactis te vergroten.  

• Je helpt mee aan het verbeteren van producten en dienstverlening op basis van feedback en 
aanbevelingen van klanten.  

• Je werkt als programma manager gestructureerd aan verdere uitrol van Proactis en daarmee 
klantsucces bij onze klanten. 

Profiel 

Onze nieuwe collega heeft een opleiding op HBO-niveau (bijv. in bedrijfskundige of logistieke richting) 
en 5 tot 10 jaar relevante werkervaring in een business consultancy functie. Ook zien wij graag een 
match op deze punten: 

• Proactief karakter. 

• Communicatief sterk, zowel in spreken als schrijven (Engels en Nederlands) 

• Je bent zelfsturend en kunt projecten en programma’s managen. 

• Je bent een waardevolle gesprekspartner voor senior management bij onze klanten. 

• Klantgericht. 

• Accuraat. 

• Kennis van inkoop & financiële processen en ICT (SaaS) is een pré. 

Wat bieden wij 

• Uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden. Jouw salaris wordt bepaald op basis van jouw 
ervaring en prestaties. 

• Een zelfstandige functie waarin je initiatief en verantwoordelijkheid kunt nemen. 

• Volop mogelijkheden om jouw kennis & skills te verbreden en te verdiepen. 

• Een professioneel team waar samenwerken centraal staat. 

• Enthousiaste en hulpvaardige collega’s. 

• Locatie is Weesp, goed bereikbaar met OV en auto. 

Solliciteren 

Denk je dat je past bij onze organisatie en herken je jezelf in dit profiel? Dan komen wij graag met jou 

in gesprek!  

Wil je solliciteren, stuur dan jouw C.V. en motivatiebrief aan Sander Olij (sander.olij@proactis.com) 
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