SALES MEDEWERKER BINNENDIENST
(vestiging Enschede)
WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
Je bent een echte aanpakker en gedreven om je targets te halen. Je bent doel- en klantgericht,
enthousiast en weet je omgeving hierdoor in beweging te krijgen. Met jouw sterke commerciële
vaardigheden communiceer je effectief en klantgericht.
Service verlenen zit in je bloed. Je opereert vanuit de grondhouding afspraak is afspraak.
Waar je aan begint maak je ook af, ook ben je accuraat, analytisch en je hebt een volhouders
mentaliteit.
•
•
•
•
•
•
•

Behalen van vastgestelde targets
Telefonische verkoop en acquisitie
Plannen van bezoeken voor de buitendienst medewerker
Commerciële contacten onderhouden met bestaande relaties
Opstellen en opvolgen van offertes
Klachtenafhandeling
Verzamelen van sales leads

PERSOONSPROFIEL
•
•
•
•
•
•

HBO denk- en werkniveau
Een relevante opleiding in commerciële richting
Minimaal 1 jaar werkervaring in een commerciële functie
Uitstekende contactuele eigenschappen zowel schriftelijk als mondeling
Goede telefonische vaardigheden
Goede kennis van de Nederlands, Duitse en Engelse taal

WAT HEEFT BF GLOBAL LOGISTICS TE BIEDEN?
BF Global Logistics bied je de mogelijkheid om een carrière op te bouwen bij een hard
groeiend bedrijf. Je gaat werken in een omgeving die gericht is op groei, moderne technieken
en systemen en hebt collega’s die je ambitie delen. Je krijgt alle ruimte om je ambitie te kunnen
waarmaken en hier hoort een marktconform salaris en passende secundaire voorwaarden bij:
•
•
•

Werken in een jong, ambitieus, ervaren en energiek team
Een prettige en informele werksfeer
Mogelijkheden tot het volgen van (vakgerichte) opleidingen

Meer informatie over BF Global Logistics vind je op www.bfglogistics.com
Je kunt je sollicitatie met je actuele CV sturen naar mevrouw Penny van de Langenberg:		
personeelszaken@bfglogistics.com
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