Commercieel Talent?

Je bent in deze functie verantwoordelijk voor het behoud en uitbouwen van een groep
bestaande klanten en voor het aanbrengen van nieuwe klanten, met een uiteindelijke
focus op het optimaliseren van de klantrelatie voor de langere termijn. Jij bent het
eerste aanspreekpunt en daarmee het gezicht voor de klanten. Je bent goed in staat
om op basis van jouw goede commerciële inzicht de behoefte van de klant te vertalen
naar concrete oplossingen en diensten. Doel is hierbij de verwachtingen van jouw
klanten te overtreffen. Je gaat zeer zelfstandig te werk in heel Nederland.
Je maakt uitgebreid kennis met ons bedrijf en krijgt alle mogelijkheden om jezelf verder
te ontwikkelen.

Jouw kenmerken
●
●
●
●
●
●

HBO denkniveau met een commerciële drive en gevoel voor ondernemerschap.
Proactieve houding, doorzettingsvermogen en overredingskracht.
Branche- en werkervaring is niet noodzakelijk, maar we verwachten wel een
grote interesse in bedrijfsprocessen en automatisering.
Coöperatieve mindset en uitstekende communicatieve vaardigheden.
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
In bezit van rijbewijs B en bereid te reizen. Je zit voornamelijk op locatie.

Wij zoeken een gedreven verkooptalent, die aan de slag wil gaan in een commerciële
functie bij een informeel bedrijf met prima perspectieven voor de toekomst. Brancheen werkervaring zijn een pré, maar niet noodzakelijk. We vinden het belangrijk dat
commercie in je genen zit. Je beschikt over een representatief voorkomen, hebt een
vlotte babbel en je beweegt je gemakkelijk op allerlei niveaus. Je bent creatief in het
vinden van oplossingen voor vraagstukken die klanten aan je voorleggen. Doel is
hierbij vooral de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen.

Wat bieden wij

Een boeiende functie binnen een europese open source speler van hoog niveau met
ruimte voor groei en ontwikkeling. Je ontvangt een goed salaris, met bijbehorend
(secundair) arbeidsvoorwaardenpakket o.a.bonusregeling en een onkostenvergoeding.
Een goed gesprek is onderdeel van de sollicitatieprocedure, waarbij de nadruk ligt op
klantgerichtheid, ondernemerschap, creativiteit en doorzettingsvermogen.
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