Stel je een bedrijf voor dat anno 2018 verspreid is over zeven steden en toch sterk
samenhangt. Een rekruteringsspecialist die bloeit dankzij gepassioneerde mensen
met humor en ambitie. Een groeiende KMO waar transparante communicatie en
respect centraal staan en waar een recht door zee aanpak in alles terug te vinden is.
Een bedrijf waar groei in al haar vormen voorop staat. Die van het bedrijf zelf, maar
vooral die van de werknemers, met een cultuur waar boven alles het motto 'No Guts
No Glory' overheerst. Dát is Intelect.
Ambitieus als we zijn vinden we de huidige zeven locaties verre van genoeg en staan
we te popelen om uit te breiden. Daarom zoeken we nog gepassioneerde Business
Developers (M/V) die actief mee willen bouwen aan de groei van Intelect door
dagelijks proactief nieuwe opportuniteiten te genereren.
In jouw functie vorm jij dé spilfiguur tussen klant en Intelect. Door middel van
telefonisch contact leg je het fundament voor nieuwe klantenrelaties en bouw je onze
band met onze bestaande accounts verder uit.
Samen met jouw team vorm je de motor van het bedrijf. Jij zorgt voor een instroom
aan nieuwe klanten en voorziet de Intelect vestigingen van interessante vacatures.
Door onze groei krijg je de kans om ongekende wateren te verkennen in onze
nieuwe regio’s. Jouw bijdrage is er dus een die écht telt.
Dus:
•

Heb jij een bachelor diploma of een eerste sterke ervaring achter de rug?

•

Heb jij een passie voor mensen en bedrijven?

•

Ben jij een communicatie wonder dat kan overtuigen en enthousiasmeren als
de beste?

•

Haalt het werken met targets het beest in jou naar boven?

•

Kan jij je volledig vinden in ons motto “No Guts No Glory”?

•

Ben je helemaal klaar voor een sales carrière?

Dan willen we je graag ontmoeten.
Solliciteer via www.intelect.be of stuur je CV en motivatiebrief naar work@intelect.be
en…show us your guts!

