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Vacature Customer Success Manager

Als Customer Success Manager speel je een belangrijke rol in het schaalbaar 

maken van onze organisatie. Je denkt zoveel mogelijk in kansen, waardoor 

processen gestandaardiseerd kunnen worden, zonder afbreuk te doen aan 

het menselijke aspect van onze dienstverlening. 

Het lukt je om snel signalen op te pikken en te verwijzen naar onze consultants 

als onze klanten gebaat zijn bij begeleiding en ondersteuning in hun verdere 

ontwikkeling. Dat doe je door steeds op zoek te zijn naar manieren om de 

klantreis van en voor organisaties te verbeteren. 

Dit alles met behulp van je inhoudelijke kennis over onze dienstverlening, je 

commerciële vaardigheden en heldere communicatie. Dagelijks begeleid en 

adviseer je HR-directeuren en -adviseurs, management en directies over de 

inhoudelijke en procesmatige opzet van hun Great Place To Work-traject. 

Je werkt graag zelfstandig, hebt zelfvertrouwen, bent communicatief sterk en 

komt ook goed uit de voeten in het Engels. Je voelt je als een vis in het water 

tijdens het online terugkoppelen van onderzoeksresultaten en het klanten 

wegwijs maken in ons digitale platform. Je werkt samen met onze andere 

Customer Success Managers, Projectmanagers en Consultants. 

In het kort
✔ Customer Success Manager (m/v/x)

✔ Junior/medior

✔ 32-40 uur per week

Over de vacature
Als Customer Success Manager is het succes van onze klanten jouw 

belangrijkste opdracht. Je bent hét gezicht van Great Place To Work 

en de primaire contactpersoon voor deelnemende organisaties. 

Als commerciële relatiebeheerder creëer je een hecht netwerk waarin

organisaties ambassadeur worden van onze filosofie en onze 

dienstverlening. Je maakt ze loyaal, waardoor ze jarenlang met ons 

willen blijven samenwerken en ons aanbevelen aan andere 

organisaties. 

De cijfers waar je verantwoordelijk voor bent zijn dan ook gericht op de 

retentie van klanten, de mate van uitbreiding van onze dienstverlening 

en de NPS-scores die klanten ons geven. Je commerciële kant ziet en 

begrijpt de wensen van onze klanten en heeft zin om in actie te komen. 



Zo ziet jouw werkdag eruit
Jouw dag begint in je thuiskantoor of op ons kantoor in Oceans. Je zet 

een kop koffie of thee en begroet je collega's die vandaag in de digitale 

dagstart of op kantoor te vinden zijn. Vervolgens open je HubSpot, ons 

CRM-systeem, en checkt je taken voor vandaag. 

Daarna heb je een online navigatie met één van je klanten. Tijdens een 

navigatie neem je de resultaten van het medewerkersonderzoek door 

en licht je bijzonderheden toe. Terwijl je in gesprek bent, kom je erachter 

dat de klant behoefte heeft aan meer inzicht in de resultaten. Daarom 

bespreek je de mogelijkheid om over te stappen naar een ander pakket. 

Na de lunch neem je telefonisch contact op met een aantal contact- 

personen van deelnemende organisaties. Het doel hiervan is om 

gedurende het Great Place To Work-traject te polsen hoe het gaat en 

of je de klant ergens bij kunt helpen. Op die manier haal je voor de klant 

het meeste uit het traject en verbeter je de klantervaring. 

Je sluit je werkdag af met het bijwerken van je inbox en het 

beantwoorden van inkomende e-mails. 

Je gelooft in de filosofie van Great Place To Work

Je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring waarin relatiebeheer centraal staat

Je hebt HBO werk- en denkniveau

Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels

Je brengt eigenheid en ziet kansen om de klantervaring te verbeteren

Je hebt het vermogen om aan en af te leren; je gaat immers met een 

nieuw gedachtegoed werken

Je bent communicatief en adviserend sterk en goed in het onderhouden 

van relaties met klanten

Je hebt bij voorkeur ervaring met online software in een SaaS-omgeving

Een zelfsturend en veilig team, zonder hiërarchie

Een organisatie waarin je fouten mag maken en kwetsbaar kunt zijn

Een organisatie waar ruimte is om te leren

Klinkt goed, toch? Dit zou helpen:

Jij zoekt:

Vacature Customer Success Manager



De toekomst van werk is For All 
Als we een organisatie erkennen als goede werkgever, dan moet dat 

voor iedereen zo zijn, ongeacht geslacht, ervaring, afkomst of normen 

en waarden. Daarom is onze filosofie gebaseerd op het Great Place To 

Work For All-model, waarin de volledige nadruk ligt op de perceptie 

van alle medewerkers in een organisatie. Diversiteit en inclusie zijn 

daarin essentieel en voor ons dus ook begrippen waar we waarde aan 

hechten in onze wervingsprocedure.
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Dit bieden we jou: 
✔  Een eerlijk salaris

✔  Onbeperkt aantal vakantiedagen

✔  Flexibele werktijden 

✔  De mogelijkheid om thuis, op een andere plek of remote te werken

✔  Een ontwikkelings- en opleidingsbudget 

✔  Een NS-business card

✔  Een lunch- en thuiswerkvergoeding 

✔  Een baan waarmee je echt een verschil kan maken 

✔  Een fantastische werkplek bij Oceans in Haarlem 

✔  Een werkplek die vanzelfsprekend ook een great place to work is

→ Ontdek jouw nieuwe werkplek bij Oceans

https://oceanshaarlem.nl/


Over ons
Het geheim van een succesvolle organisatie? Het gaat niet om 
salaris, borrels of luxe skitrips. Het geheim is vertrouwen. 

Great Place To Work helpt organisaties bij het creëren van een 
organisatiecultuur waarin vertrouwen centraal staat. Dit doen 
we met de Trust Index™, het medewerkersonderzoek waarmee 
we vertrouwen, trots en plezier meten. 

We geloven dat vertrouwen de basis is voor betere individuele 
prestaties, betere teamprestaties en betere bedrijfsresultaten. 
Groei en innovatie volgen dan vanzelf. 

Onze filosofie is gebaseerd op ruim 30 jaar ervaring in 60 
verschillende landen.

→ Ontdek ons verhaal
→ Leer het team kennen
→ Lees meer over werken bij ons
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https://www.greatplacetowork.nl/over
https://www.greatplacetowork.nl/over/team
https://www.greatplacetowork.nl/over/werken-bij


Let's
meet.

Herken jij je in deze vacature? Stuur dan je motivatie 

in een korte video en je cv naar Jan van der Wegen. 

Hij vindt het altijd leuk om van je te horenn. 

Ook met vragen en opmerkingen kun je mailen of 

bellen naar Jan. 
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jan.vanderwegen@greatplacetowork.com
06 11 18 61 85


