Sales entrepreneur

Het bedrijf
NGX3 is een jong en groeiend (8 medewerkers) bedrijf in Ronse. Hun nieuwste product ‘Groupit’ creëert
een platform waarop kleinere kmo’s zich kunnen verenigen om door middel van groepsaankopen betere
tarieven te krijgen omtrent verzekeringen, transportkosten, leasingskosten, kosten verbonden aan sociaal
secretariaat, …
Daarnaast bieden ze ook hun vernieuwende software 'myTelecom' en ‘myPrinter’ aan waarbij het verbruik
van telecom en andere diensten gemonitord en geanalyseerd wordt. Onafhankelijk stellen zij de meest
economische oplossing voor. Zij staan eveneens in voor strategisch advies en onderhandelingen met
providers inzake telecom, vaste telefonie, datalijnen en printers.

Sales entrepreneur : de functie




Je gaat constant op zoek naar nieuwe klanten. Je doelgroep is eindeloos: van kleine zelfstandigen tot kmo’s,
productie-, service, IT- bedrijven, …
Je detecteert de behoeftes van klanten en vertaalt deze naar mogelijke oplossingen vanuit Groupit die een
meerwaarde bieden.
Je brieft jouw internal sales medewerker zodat het project optimaal kan opgestart en gerealiseerd worden.

Sales entrepreneur : het profiel





Je bent een echte hunter. Door je enthousiasme en professionele houding bouw je makkelijk nieuwe
klantrelaties op.
Je hebt ervaring in B2B prospectie en sales. Door je helikopterview heb je een goed zicht op de
verschillende afdelingen en kosten van een bedrijf.
Met jouw flair en overtuigingskracht communiceer je vlot met iedereen.
Je ziet targets als een uitdaging en werkt uitermate resultaatgericht.

Aanbod
Je werkt samen met toffe mensen en in een omgeving waar je je volledig kan geven. Elke week kan je in 38
uur meegroeien met het bedrijf door een waaier aan diverse taken uit te voeren. Daarnaast word je volledig
ondergedompeld in de printer-community.
Pimp je loon extra aan de hand van het mooi uitgewerkte bonussysteem. We verwelkomen je alvast met
wagen, tankkaart, 20 vakantiedagen en een contract van onbepaalde duur.

Locatie/ Contact
Ronse
Sarah.roost@orbid.be / 09 272 99 97

