Secretary Plus Management Support
Dumolinlaan 1, bus 12
8500 Kortrijk

FT of 4/5 Sales Assistant met commerciële skills (m/v) regio Ieper (1246672)
Beschrijving
Ben jij klantgericht en beschik je over uitmuntende commerciële skills? Dan ben jij de Sales Assistant die wij
zoeken! Benieuwd naar jouw takenpakket?
- Een goede klantrelatie is goud waard: je onderhoudt een goed klantencontact;
- Je staat in voor de actieve telefonische verkoop en contacteert klanten;
- Klant is koning: je luistert heel aandachtig naar de noden van de klant en speelt hierop in;
- Nieuwe klanten werven doe jij als de beste;
- Je stelt offertes op in samenwerking met de commerciële buitendienst en volgt die nauw op;
- Afspraken met de commerciële buitendienst worden door jou ingepland;
- Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van leads vanuit beurzen, mailings..;
- Je brengt de telefonische verkoop tot een goed einde.

Functie eisen
De ideale Sales Assistant herkent zich in volgende zaken:
- Je bent zeer klantgericht en communicatief;
- Telefoneren schrikt jou niet af;
- Jouw Nederlands en Frans zijn spot-on;
- Problem solver is jouw tweede naam;
- Je bent enorm gedreven en gaat telkens voor de beste resultaten;
- Ook schoolverlaters zijn meer dan welkom!

Wat wij bieden
- Een voltijds of 4/5 vaste job;
- Glijtijden;
- Ruimte voor initiatief en eigen inbreng;
- Een mooi salarispakket aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques,
groepsverzekering en hospitalisatieverzekering;
- Vrij te kiezen verlof.

Interesse? Reageer dan snel of stuur spontaan jouw cv door via volgende link: https://apply.secretary-plus.be/
Voor bijkomende inlichtingen kan je ook steeds telefonisch terecht op het nummer 056/25 29 22. Op
vrijdagnamiddag kan je altijd bij ons terecht zonder afspraak. Neem alvast jouw cv mee en samen bekijken wij
graag hoe we jouw carrière een nieuwe wending kunnen geven!
Neem zeker ook een kijkje op onze website www.weassistyou.com, hierop vind je een volledig overzicht van
onze vacatures in jouw regio.

