Accountmanager
Je zoekt afwisseling tussen het verwennen van onze klanten “farmer” en het vinden van
nieuwe klanten “hunter”? De klant is voor jou altijd koning en je hebt een neus voor
opportuniteiten? Je bent graag onderweg en durft uw grenzen verleggen? Je zit boordevol
enthousiasme en energie om iets te betekenen in de wondere wereld van de
bedrijfssoftware? Lees dan vooral verder…
Wat we van je verwachten…
•
•
•
•
•
•

Je bent flexibel, resultaatgericht en leergierig. Door middel van je ambitie is geen
uitdaging jou te gek!
Je hebt oog voor detail en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je bent graag actief op sociale media en weet als geen ander hoe connecties te maken.
Je werkt graag mee aan de realisatie van een succesvolle marketingcampagne.
Wekenlang kijk je reikhalzend uit naar de volgende beurs- of congresdeelname.
Je hebt affectie met ERP-software, bedrijfsprocessen en technologie.

Wat bieden wij…
•
•
•
•
•
•
•

Een zeer boeiende uitdaging binnen onze jonge, innovatieve en dynamische organisatie.
Professionele Sales & Marketingtraining waarin je alle kneepjes van het vak leert en op de
hoogte blijft van de nieuwste trends.
Een CRM-systeem van de nieuwste generatie en alle tools om jou deals te kunnen closen.
Business Plan met doorgroeimogelijkheden tot Sales Manager of Business Developer.
Een team van enthousiaste collega’s die zullen instaan voor de realisatie van de door jou
verkochte opdrachten.
Inspraak in de verkoopstrategie en budgetbepaling waarmee je actief meebouwt aan het
commerciële succes van onze organisatie.
Naast veel flexibiliteit, enthousiasme, kansen en ondersteuning bieden wij uiteraard ook
een aantrekkelijk loonpakket, bedrijfswagen en diverse voordelen.

Solliciteren?
Solliciteer voor 31/03/2020 en doorloop het volgende proces om je bij ons beloftevol team
aan te sluiten!
1.
2.
3.
4.

Solliciteren met een up-to-date CV en korte motivatie
Kennismakingsgesprek
Tweede gesprek
Aanbod

Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze functie? Neem dan contact op
met ons op +32 56 98 08 43 of hr@thinkme.be.
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