
Business Development 
Manager Benelux

A&D Resources is een Europees marktleider op 
het gebied van personality assessments om de 

prestaties op de werkplek te voorspellen. Ze hebben 
een aanzienlijk marktpotentieel in de Benelux 

geïdentificeerd voor het hoog aangeschreven Hogan 
Assessment System. De nieuwe Business Development 
Manager krijgt de kans om dat potentieel te vervullen 

met een bewezen business propositie.
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Over A&D 
Resources
De Deense psycholoog Joan Jakobsen richtte in 2002 A&D Resources op 
met een visie om personality assessment en -ontwikkeling toegankelijk 
te maken voor HR-afdelingen in Scandinavië. Wat begon als een één-
vrouwsbedrijf groeide al snel uit tot een internationaal succesverhaal, 
met een winnende combinatie van producten waar veel vraag naar is en 
uitstekende klantenrelaties. Vandaag de dag is A&D Resources Europa’s 
grootste distributeur van het internationaal gerenommeerde Hogan 
Assessment System en van HR-gerelateerde consultancy-, certificerings-, 
coaching-, leiderschaps- en teamontwikkelingsdiensten.

OVER HET HOGAN ASSESSMENT SYSTEM
Gebaseerd op vier decennia van psychologisch onderzoek, is het Hogan 
Assessment System een van de hoogst aangeschreven personality 
assessment systemen in de HR-wereld. Het is de de facto standaard 
geworden voor personality assessment in de VS en is favoriet bij meer 
dan 75% van de Fortune 500 bedrijven, waaronder bekende namen als 
Nike, Microsoft, McDonald’s en Coca-Cola.

OVER DE BENELUX-MARKT
A&D Resources heeft het Hogan Assessment System tot een van de 
toonaangevende personality assessment-systemen in Scandinavië 
gemaakt en maakt zich nu op voor een snelle uitbreiding in de Benelux. 
Deze regio biedt een volwassen HR-markt en een divers 
bedrijfslandschap. De voortdurende professionalisering van het 
personeelsbestand in de hele regio zorgt voor een groeiende vraag naar 
hoogwaardige professionele assessment tools en diensten.

“We zijn ervan overtuigd dat als je een getalenteerd 
team opbouwt met behulp van Hogan’s analyses, die 

algemeen worden beschouwd als de meest valide 
voorspellingen voor de prestaties op de werkvloer, je 
een competitief voordeel hebt dat andere organisaties 

gewoonweg niet kunnen evenaren” 
HANS OVE DAHL, MANAGING DIRECTOR BIJ A&D RESOURCES
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Business Development Manager voor A&D Resources in de Benelux is 
een nieuwe functie die een impact heeft op zowel A&D Resources als 
de HR-industrie in de Benelux.

De Business Development Manager zal nieuwe business genereren en de 
beproefde proposities van het bedrijf promoten. Hij/zij zal samenwerken met het 
hoofdkantoor in Kopenhagen om contacten te leggen met nieuwe zakelijke 
klanten, nieuwe leads te werven en de business te laten groeien. Naast het leggen 
van contacten met nieuwe klanten is de Business Development Manager ook een 
projectleider in de beginfase van een nieuwe klantrelatie. Om gelijke tred te 
houden met de zich snel ontwikkelende HR-markt zal de Business Development 
Manager relaties onderhouden met meerdere stakeholders binnen de organisatie 
van elke klant.

Omdat het een vitale rol is binnen het bedrijf, krijgt de Business Development 
Manager ruime groeimogelijkheden en een aantrekkelijk salaris- en 
bonusprogramma.

Business Development Manager Benelux

O V E R  D E  V A C AT U R E

■  Minstens 10 jaar ervaring op het gebied van business development.
■  Nederlands als moedertaal en vloeiend Engels. Frans is een pluspunt
■  Topnetwerk binnen het HR-ecosysteem in de Benelux
■  Ervaring met Hogan assessments of iets soortgelijks is een pre
■  Trackrecord van succesvolle acquisitie en regionale expansie
■  Sterke projectmanagement achtergrond
■  Ervaring met HRM/L&D/OD/Consulting (niet-materieel) of 

gerelateerde functiegebieden

Kandidaatprofiel
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Interesse?

Jessica Lim 
jessica.lim@topofminds.com

jessica.lim@topofminds.com

