Wijnkamp Werving & Selectie B.V.
Bedrijfsverzamelgebouw “Canaalstaete”
Kanaalweg 33
2903 LR – CAPELLE A/D IJSSEL
Tel.: 010 – 413 8 444
e-mail: info@wwns-wijnkamp.nl
website : www.wwns-wijnkamp.nl

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:

Jr Sales professional/Jr vertegenwoordiger (M/V)

FUNCTIEOMSCHRIJVING:


In de eerste instantie verzorg je de direct sales (business – consumer) in de nabijheid van je eigen
woonplaats. Binnen een periode van 3-6 maanden kan je doorgroeien naar een business to
business klantenkring.



Je verricht de verkoop voor klanten van onze 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 zodat je
zeker van je zaak met alle benodigde kennis op pad kunt.



Bij gebleken geschiktheid kan je binnen een zeer korte periode doorgroeien
EISEN:













klantgericht
Ambitieus
Oplossingsgericht
Sales zit in je bloed. De rest zal je aangeleerd worden.
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
Represenatief
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ARBEIDSOVEREENKOMST:
 Vast
 Fulltime
WERKLOCATIE:
Diverse locaties

SOLLICITATIEWIJZE:
Interesse in deze functie?
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl
Tevens ontvangen wij graag een salarisindicatie.
Na ontvangst zullen wij jouw cv en salariswens vergelijken met de vacature waar jouw
interesse naar uit gaat.
Ook zullen wij bekijken of wij nog eventuele andere vergelijkbare vacatures op dat moment
in portefeuille hebben.
Binnen één week na ontvangst van je gegevens, zullen wij je berichten over de status.
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