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• Jij bent onze  belangrijkste link met de klant of partner en analyseert zijn 
noden binnenstebuiten, je biedt hem via een stevig onderbouwd 
sollution selling proces de best mogelijke oplossing, die zijn business 
ondersteunt… as it should be 

• Jouw focus ligt op groei door middel van actieve prospectie, daarnaast 
ben je ook verantwoordelijk  voor ‘up- en cross sell’ bij bestaande 
klanten. 

• Je analyseert de bezorgdheden van de klant net dat ietsje grondiger 
waardoor je de juiste, competitieve oplossing aan kan bieden die uw 
klant helpt te groeien. 

• Je coördineert de interne flow van zijn dossier en zorgt ervoor dat alle 
informatie in ons CRM systeem up-to-date blijft. 

• Je boekt afspraken met de klant en licht presentaties toe voor ICT 
managers en zaakvoerders, ondersteund door pre-sales. 

• Hier werk je steeds als team samen met  hetzelfde doel ; streven naar de 
ultieme klantentevredenheid 

• Je bent de schakel tussen jouw klant en de verschillende interne 
collega’s. 

• Jij beheert jouw klantenportefeuille in vertrouwen en geeft klanten 
volledige en juiste informatie voor een maximale dienstverlening. 

Wat verwachten we van jou ? 

• minimum 2 jaar ervaring in een sales-georiënteerde functie; 
• Vlaanderen 
• ervaring in value/solution selling. 
• bachelor diploma in sales of marketing of gelijkaardig aan de hand van 

ervaring; 
• sales en negotiatie vaardigheden; 
• positieve attitude met een positieve team player mindset; 
• tweetalig NL/FR – kennis van het Engels is een pluspunt; 
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Wat kunnen wij jou bieden ? 

• Een uitdagende functie in een snel groeiend bedrijf waar je ook zelf kan 
groeien. 

• Een markt-conform sarlaris, inclusief voordelen, een bedrijfswagen met 
tankkaart en flexibele werkuren. 

• Een top team van collega's 
• Een toffe atmosfeer met, af en toe, een verdiend 
schouderklopje…as it should be! 

 
Hebben we je getriggerd met deze mooie opportuniteit? Contacteer ons snel 

via info@abc-recruitment.be 

 


