REGIO ROESELARE

Gedreven vastgoedbediende
Commercieel Talent gezocht!
Wat ga je doen?
Als intern commercieel medewerker sta je in voor de commerciële begeleiding van de klant van A tot
Z. Je houdt de vastgoedmarkt nauwgezet in het oog en verliest hierbij geen enkele opportuniteit uit het
oog. In de rol van internal sales medewerker neem jij initiatief om potentiële klanten telefonisch te
contacteren en de nodige info te verschaffen. Hierbij hou je altijd de focus op het commerciële en zorg
je voor een goede eerste indruk bij de klant. Daarnaast ben jij het eerste aanspreekpunt voor
bijkomende vragen en verschaf je de gewenste informatie. Indien nodig, overleg je intern met het team
en met de legal afdeling. Een correcte en nauwe administratieve opvolging kan niet ontbreken: je
staat in voor de verdere opmaak en de vervollediging van de klantendossiers en zorgt voor de input van
alle nodige gegevens. Tenslotte leg je ten alle tijde de link met marketing: je doet voorstellen tot
nieuwe en bijkomende marketingacties en overlegt regelmatig met de verantwoordelijke.

Dit ben jij!
Ben jij heel gedreven en ondernemend? Ben je iemand met pit om nieuwe klanten aan te spreken en
hen te overtuigen? Aarzel dan niet om te solliciteren voor deze functie. Naast jouw commerciële feeling,
weet je als geen ander hoe je op een professionele manier kan omgaan met klanten. Daarnaast werk je
pro-actief en neem je initiatief waar nodig, afhankelijk van het verloop van het commercieel proces.
Bijkomstig ben je administratief sterk en hecht je belang aan orde en correcte dossieropvolging. Je
hebt een gezonde interesse in marketing en bent bereid om je verder te verdiepen hierin. Ook heb je
een flexibele ingesteldheid m.b.t. werkuren. Tenslotte ben je voor deze functie als internal sales
medewerker minimum in het bezit van een Bachelor opleiding en kan je bij voorkeur een eerste
relevante commerciële ervaring voorleggen.

Dit mag je verwachten!
In deze interactieve functie heb je veelzijdige contacten. Iedere dag is een nieuwe kans om het beste
van jezelf te geven. Hierbij kan je rekenen op de ondersteuning van jouw verantwoordelijke en directie.
Een innovatief softwarepakket ondersteunt jou in de administratieve flow. Ook van onze kant krijg je
flexibiliteit. Je werkt vanuit ons hoofdkantoor in Roeselare en je mag bij opstart rekenen op een
uitgebreide interne opleiding. Dewaele Vastgoedgroep springt eruit door zijn innovatieve en
professionele aanpak. Ook jij kan hiervan deel uitmaken!

Is er een match?
Surf dan naar www.dewaelevastgoedgroep.be/jobs en vul het sollicitatieformulier in. Voor meer
informatie kan je steeds terecht op onze HR afdeling via 056 234 332.

