
QwikSense B.V. | KvK: 60262524 
e. info@qwiksense.com | w. www.qwiksense.com  

 Analytics for productive workspaces 

 
Vacature intern Office manager 

QwikSense is een snelgroeiende startup in Utrecht en heeft als doel binnen 5 jaar marktleider te zijn. 

Om dit te realiseren en te anticiperen op ontwikkelingen in de markt, zijn wij ter uitbreiding van ons 

team op zoek naar een proactieve en talentvolle studenten om ons team van jonge ondernemers te 

versterken. 

 

Over ons bedrijf 

QwikSense analyseert allerlei verschillende soorten gebouwdata zoals binnenklimaat, aanwezigheid en 

energie verbruikt van gebouwen middels innovatieve sensoren. Met onder andere CO2, temperatuur, 

luchtvochtigheid, luchtdruk en (fijn)stofmetingen brengen wij de situatie in kantoorgebouwen in kaart. 

Op basis van de verzamelde data laten we zien waar er verbeterpunten liggen om de werkomgeving te 

verbeteren en/of energie te besparen. De doelgroep voor ons product is breed: onder andere scholen, 

kantoren, hotels, maar ook bijvoorbeeld musea kunnen geld besparen met het inzicht dat wij 

aanbieden. 

Ons team 

Momenteel bestaat ons team uit drie enthousiaste Co-Founders en in de omgang heerst er een 

informele sfeer. We hebben allemaal ons eigen kennisgebied, maar hebben extra power nodig om onze 

doelstellingen te halen. Omdat we een jong bedrijf zijn is er veel vrijheid en kunnen we inspelen op 

wensen van onze klanten en ontwikkelingen op het gebied van technologie.  

 

Gevraagd wordt  

Een commercieel profiel: een ondernemer, out of the box denker. Servicegericht zowel naar collega’s 

als naar klanten toe. Veeleisend als het gaat om kwaliteit en de winkansen van alle offertes die de deur 

uit gaan. Zeer betrokken bij het resultaat van de business unit en het behalen van gestelde targets. Niet 

bang om samen met zijn team de grenzen te verkennen op het gebied van kwaliteit en kwantiteit. 

 

Wat wij bieden? 

1) Een baan met veel vrijheid; 

2) Een goed salaris met reiskostenvergoeding; 

3) Mogelijkheden om na de stage door te ontwikkelen; 

4) Werken binnen een snelgroeiende startup; 

 

Ben jij iemand die; 

5) Je bent in staat om je eigen verantwoordelijkheden te managen; 

6) Je raakt uitgedaagd door het werken met targets.  

7) Zelfstandig en doelgericht werkt, maar ook in teamverband goed functioneert? 

 

Dan zijn we op zoek naar jou! We maken graag een keer kennis op ons kantoor in Utrecht. Als we een 

click hebben dan kunnen we ook mogelijkheden verkennen tot toekomstige doorgroeimogelijkheden. 
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