Jong internationaal bedrijf zoekt salestalenten in haar kantoren te Gent,
Antwerpen, Amsterdam, Brussel, Luxemburg en Frankfurt!
Drijft Sales je en ben je op zoek naar een eerste uitdaging?
Onderhandel je als de beste en word je getriggerd doortargets en commissies?
Dan is Blake & Partners de ideale springplank voor de lancering van jouw
succesvolle carrière!
We zijn een Recruitment Consultancy dat slechts 10 jaar geleden werd opgericht.
Op dit moment zijn we actief in 5 kantoren verspreid over België, Nederland en
Luxemburg en openen binnenkort 2 extra kantoren.
Door onze sterke groei zijn we steeds op zoek naar gedreven profielen die klaar zijn
om samen met ons de wereld te veroveren.
Voor al onze kantoren: Gent, Antwerpen, Amsterdam, Brussel, Luxemburg en
Frankfurt zijn wij op zoek naar young potentials!
Bij Blake & Partners sta je in voor het vinden van de perfecte match voor je klanten.
Dit doe je door gesprekken te voeren (voornamelijk telefonisch) en
te onderhandelen.
Je krijgt zeer frequent trainingen waardoor je de beste in je vak wordt!
We zijn op zoek naar perfect Nederlands- en Engelstalige kandidaten die niet
worden afgeschrikt door competitie en een work hard play hard mentaliteit
hanteren.
Enthousiastelingen die zeer gemotiveerd zijn en waarvoor de sky zeker niet de
limit is.

Wij bieden een zeer aantrekkelijk salaris dat wordt aangevuld met ongelimiteerde
commissies op basis van je persoonlijke resultaten.
Hierdoor kan je makkelijk 50K in jouw eerste jaar verdienen!
Hier bovenop krijg je een fitnessabonement en word je beloond met mystery trips
en lunchclubs.
Na 6 maand als trainee en het behalen van jouw target ontvang je een Mercedes AKlasse + tankkaart, maaltijdchecques van 8€ per dag en een groeps-, tand- en
hospitalisatieverzekering.
Ben jij de persoon die we zoeken?

Reageer dan door je CV door te mailen naar c.stevens@blakeandpartners.com of
me te contacteren op het nummer 02 647 32 67.

