zoekt
een gemotiveerde INSIDE SALES REPRESENTATIVE

Around-wie?
Around Media is een sterk groeiend bedrijf dat in 2015 werd opgericht met als missie de
virtuele communicatie te versterken.
Het visualiseren van ruimtes met behulp van 3D-technologie zodat een bestaand vastgoed
vanop afstand én in 3D kan bezocht worden, plaatsnemen in je volgende wagen of
rondlopen in een nog te bouwen vastgoedproject zijn allemaal zaken die wij verwezenlijken.
Door onbestaande producten tastbaar te maken, zorgen we voor een vlottere sales in
verschillende sectoren.
Om de markt verder te veroveren zijn we op zoek naar een enthousiaste collega die ons
sales team komt ondersteunen en versterken.

Functieomschrijving
Het sales team deelt ons succesverhaal reeds met heel wat bedrijven. Met een extra collega
binnen het team kan Around Media sneller en sterker groeien. Daarbij zal je als Inside Sales
representative een cruciale rol spelen binnen de groei van Around Media.
Als Inside Sales representative zal je instaan voor onderstaande zaken :
●
●
●
●
●
●

In samenspraak met het sales team zet je een strategie uit om bedrijven aan te
spreken.
Binnen die bedrijven ga je op zoek gaan naar relevante contacten die je contacteert
via mail, LinkedIn en/of telefonisch
Bij het contacteren toon je de meerwaarde van een samenwerking met Around Media
aan
Eenmaal er interesse is in een samenwerking sta je in om de geplande
vergaderingen voor te bereiden
Mailings worden door jou voorbereid, verzonden en opgevolgd
Je streeft naar het behalen van de maandelijkse sales target
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Profiel
●
●
●
●
●
●

Communicatief ben je heel sterk, zowel verbaal als schriftelijk
Je spreekt vlot Frans en/of Engels
Resultaatgericht en ordentelijk werken zijn slechts enkele van je vele talenten
Zelfstandig werken is voor jou geen enkel probleem
Je bent loyaal en collegiaal
Je stelt je flexibel op

Wat bieden wij jou aan?
●
●
●

een contract van 3 maand, bij een positieve evaluatie wordt het contract omgezet
naar een contract van onbepaalde duur
de leukste collega’s van Gent en omstreken
lekkere koffie

Interesse?
Stuur dan je CV en motiveringsbrief naar marlies@around.media

