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Hoe lang werk je al bij Ultimo?
Ik ben al 8,5 jaar bij Ultimo in dienst. In die tijd heb ik 
verschillende functies bekleed. Ik ben begonnen bij de 
Support-afdeling en heb dat 6 jaar met plezier gedaan. 
Daarna heb ik mij binnen Ultimo gericht op het Customer 
Succes-team en ben nu al ruim 1,5 jaar met veel plezier actief 
op de Sales binnendienst. 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 
Het is heel gevarieerd. De dingen die dagelijks terugkomen 
zijn het maken van afspraken voor account managers, voor 
zowel new business als bestaande klanten. Maar ook het 
opstellen van offertes en deze opvolgen en het inboeken 
van opdrachten. Daarnaast ben je als Sales-medewerker 
ook verantwoordelijk voor het ontdekken van nieuwe 
kansen en verkoopmogelijkheden.

Wat zijn de kwaliteiten die je bij jouw dagelijkse 
werkzaamheden nodig hebt?
Ik denk dat het belangrijk is dat je nieuwsgierig bent en 
uitgesproken. En natuurlijk is het luisteren naar de klant één 
van de belangrijkste onderdelen, want wat zijn nu de exacte 
behoeften van de klant? Daarnaast moet je in je werk goed 
het onderscheidend vermogen van onze software en 
oplossingen over kunnen brengen aan de (potentiële) klant. 
En daarbij moet je goed duidelijk kunnen maken wat de 
’aankoop’ voor de klant daadwerkelijk gaat opleveren. En als 
dat allemaal lukt, haal ik daar voldoening uit!

Wat vind je het leukste aan je werk?
Het leukste is natuurlijk het binnenhalen van een nieuwe 
opdracht. Dat is ook uiteindelijk waar wij op beoordeeld 
worden, maar daar zit ook de kick in. En het leukste daarvan, 
om er nog een schepje bovenop te doen, is dat je het dan 
wint ten opzichte van een concurrent. Of als het een new 
business afspraak is bij een ‘mooie naam’. 

Kun je een leuk feitje over jezelf vertellen? 
Mijn voornaamste hobby is muziek, als DJ zijnde in de kroeg. 
Op het Ultimo wintersportweekend in Zell am See heb ik ook 
nog kunnen draaien! Verder kijk ik graag sport en doe ik het 
zelf ook graag. En Internet of Things vind ik heel interessant. 
Bij Ultimo ben ik als extra ’aanvulling’ op mijn functie 
betrokken bij het ’IoT-verhaal’. 

‘Het leukste is natuurlijk het binnenhalen van een 
nieuwe opdracht. Dat is ook uiteindelijk waar wij op 

beoordeeld worden, maar daar zit ook de kick in.‘
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