HET SOFATECH TEAM BREIDT UIT!
Onze IT squad bestaat op vandaag uit 10 experts, zowel in hard- en software, als in marketing en
sales.
Gezien onze groei en ambities, zijn wij op zoek naar jouw talent!
Sofatech biedt jou een aangename en dynamische werkomgeving, waar je kan meebouwen aan de
groei van ons bedrijf en in contact komt met vooraanstaande klanten. Ons kantoor in Houthulst is
onze basis, waar een aangename sfeer in een high-tech omgeving voorop staat. Via opleidingen en
coaching, blijf je bovendien op de hoogte van de laatste technologieën, samen met toonaangevende
hard- en softwareleveranciers (Sage -BOB50, Sage100-, Exact, …)
SALES TALENT IT-SERVICES
VERKOPEN ZIT IN JE BLOED EN KRIJGT EEN KICK VAN NIEUWE LEADS
JOUW UITDAGINGEN

Sofatech groeit en is ambitieus. Daarom zijn we op zoek naar jouw commercieel talent om
onze klantenportefeuille verder uit te breiden.
Dit doe je samen met de Accountmanager Internal Sales waarmee je een hecht team vormt.
Je benadert klanten zowel door te netwerken als door cold calling.
Je ontmoet hen persoonlijk op beurzen en events en maakt hen warm voor onze business.
Regelmatig geef je demo’s waarin je onze producten en expertise aantrekkelijk voorstelt.
Na de eerste contacten krijg je de verantwoordelijkheid en autonomie om de klant over de
streep te trekken en contracten af te sluiten.
Door jouw commercieel inzicht en oog voor opportuniteiten; kunnen onze ITers interessante projecten implementeren, met tevreden klanten als resultaat.
Je bouwt een netwerk uit bij zowel grote als kleine ondernemingen over heel Vlaanderen en
in diverse sectoren.
JOUW PROFIEL
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma hoger onderwijs
Je hebt affiniteit met IT (hard- en software)
Heb je weinig werkervaring? Dan compenseer je dat door enthousiasme en
doorzettingsvermogen
Je bent communicatief sterk en hebt commercieel inzicht
Je bent ondernemend en getuigt van durf

WERKEN BIJ SOFATECH
•
Een voltijds contract van onbepaalde duur.
•
Opleidingen, coaching, ontwikkelingsmogelijkheden …
•
Een aantrekkelijk salaris met bedrijfswagen, laptop, gsm,..
•
Aandacht voor werk en privé balans
•
Gevestigd in West-Vlaanderen, actief bij klanten over heel België
SOLLICITEREN
Contacteer ons via jobs@sofatech.be
Hierna zal je worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek met de zaakvoerder.

