Wijnkamp Werving & Selectie B.V.
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Tel.: 010 – 413 8 444
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website : www.wwns-wijnkamp.nl

Heb je ervaring binnen de sales (b2b), is acquireren jouw ding, ben je een echte “vastbijter” en geniet je van
de door jou behaalde commerciële successen? Lees dan snel verder.
Voor onze opdrachtgever een marketing organisatie die de sales verzorgd voor gerenommeerde bedrijven
met een A status zijn wij op zoek naar ambitieuze en enthousiaste :
FUNCTIE:

Accountmanagers / vertegenwoordigers (M/V)

FUNCTIEOMSCHRIJVING:


Je bezoekt jouw klanten. Natuurlijk in de auto van de zaak.



Het plegen van acquisitie is je lust en je leven



Je verricht de verkoop voor klanten van de opdrachtgever op diverse locaties. Hierbij wordt
rekening gehouden dat je niet verder dan 30 km van je eigen woonplaats werkt.



Het klantenbestand bestaat uit een reeks van grote ondernemingen met een A label waar je de
sales voor vertegenwoordigd.



Om jouw functie goed uit te kunnen oefenen, krijg je eerst een intensief opleidingstraject en
opleiding om productkennis te vergaren zodat je zeker van je zaak met alle benodigde kennis op
pad kunt.
EISEN:













klantgericht
Ambitieus
Oplossingsgericht
Sales zit in je bloed.
Als jij enthousiast bent en het behalen van targets jou extra drive geeft ben jij de juiste kandidaat
Scoringsdrang
Ondernemend
Ervaring is niet noodzakelijk.
Communicatiefvaardig
Spontaan
Representatief
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ARBEIDSOVEREENKOMST:
 Vast
 Fulltime
WERKLOCATIE:
Diverse locaties max 30 km rondom jouw woonplaats
SOLLICITATIEWIJZE:
Interesse in deze functie?
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl
Binnen één week na ontvangst van je gegevens, zullen wij je berichten over de status.
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