Accountmanager
Bij Staples Solutions zijn wij op zoek naar een gedreven accountmanager small & medium business
voor gans België. Je komt terecht in een team met commerciële talenten die vol enthousiasme ons
concept verkopen en weten in te spelen op de behoefte(n) van onze klanten. Staples Solutions heeft
alle aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling waarbij we samen het beste bij je naar boven
halen!
Wat houdt de functie in?
Als account manager ben je verantwoordelijk voor de verkoop van onze producten en oplossingen
op maat aan onze klanten. Je draagt hierbij volledige verantwoordelijkheid voor het uitbreiden en
beheren van je klantenportefeuille in de verschillende regio’s.
-

Je bent het single point of contact voor jouw klanten.
Je bent verantwoordelijk voor het vullen van je eigen agenda door telefonische prospectie.
Je weet een vertrouwensrelatie op te bouwen.
Je bent gedreven om afspraken te scoren bij prospects en je krijgt een kick bij het sluiten van
deals.
Je bent gefocust op het realiseren en/of zelfs overtreffen van je resultaten.
Naast de veelvuldige contacten, verzorg je ook de administratie.

Profiel:
-

een opleidingsniveau van bachelor of gelijkwaardig door ervaring
min. 2 jaren relevante werkervaring, bij voorkeur in een B2B omgeving
je haalt energie uit het behalen van successen
je bent sterk in onderhandelen en overtuigen
je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Frans
je bent een echte doorzetter en je houdt van gezonde competitie
Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Aanbod
Wat maakt Staples nu zo bijzonder? Trots, integriteit, teamwork en eindeloos veel enthousiasme. We
vormen één team, een team dat hard werkt voor onze klanten, overal ter wereld. Bij Staples krijgt
elke medewerker de kans om uit te blinken.
Grijp die kans en stuur je cv en motivatiebrief door aan sarah.hermans@staples-solutions.com. We
garanderen je een snelle feedback.
Daarnaast biedt Staples tal van andere voordelen:

-

-

Een voltijds(e) contract van onbepaalde duur.
Naast een aantrekkelijk vast maandelijks brutosalaris, kan je rekenen op een variabel loon,
maaltijdcheques van 8 euro/gewerkte dag, een bedrijfswagen + tankkaart (ook privé te
gebruiken), groeps-en hospitalisatieverzekering, netto onkostenvergoeding,…
Uitgebreide introductie en on-the-job training

