B2B SALES REPRESENTATIVE
<bij Vivaldi Software in Kortrijk>

Ben jij een sales talent? En heb je zin om grenzen te verleggen? Ons team werkt
dagelijks samen met middelgrote tot grote bedrijven in zowat alle sectoren. Jouw
rol is om de juiste deuren te openen bij prospecten. Je zal hen de meerwaarde
van een samenwerking met BizzMine tonen, en hen stap voor stap onderdeel
laten worden van het BizzMine verhaal. Doorheen verschillende commerciële en
technische interacties word je het single point of contact met onze klanten.

Wat kan je verwachten?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent het centrale aanspreekpunt voor je accounts en je begeleidt de
prospecten doorheen het verkoopsproces.
Je bent gedreven door closing en resultaten.
Je hebt een neus voor opportuniteiten en bouwt een sterk netwerk (verder) uit.
Je voelt je als een vis in het water op netwerk events, en ziet het als een sport
om zo snel mogelijk de echte beslissingsnemer voor jou te winnen.
Je bent vaak op de baan, maar blijft inherent een team player binnen het team.
Je bent open, transparant en bereid om het team bij te staan om de
gemeenschappelijke targets te behalen.
Je werkt nauw samen met marketing en product management om samen onze
groei-targets te behalen.

WAT VERWACHTEN WIJ?
•
•
•
•
•
•

Een geboren B2B-verkoper met een consultatief kantje (solution selling).
Enkele jaren ervaring in B2B-sales, bij voorkeur in ICT.
Zeer sterke interesse in software en IT in een B2B-context.
Perfect Nederlandstalig en zeer vlot Engelstalig. Vlot Franstalig is een pluspunt.
Je weet mensen direct voor je te winnen en bent in staat mensen te overtuigen.
Je bent onze beste ambassadeur en je straalt professionalisme uit.

WAT KRIJG JE TERUG?
•
•
•
•
•

We zijn een sterk groeiend dynamisch internationaal team, waar je op kan
rekenen.
We houden van initiatief en zelfstandigheid maar rekenen op transparantie.
Dagelijks kom je in contact met zeer gerenomeerde prospecten en klanten.
En uiteraard krijg je een competitieve verloning, inclusief bedrijfswagen en een
zeer uitgebreid pakket extra-legale voordelen.
Naast de wettelijke feestdagen en 24 verlofdagen, krijg je door de 40u-week
jaarlijks 12 extra recuperatiedagen.

WAAR IS HET TE DOEN?
Engelse Wandeling 2K02V – 8000 Kortrijk.
Binnen deze rol moet je rekenen op minstens 50% buiten kantoor.
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Profiel
Vivaldi Software is een
internationale KMO die
sinds 1995 software
ontwikkelt voor workflow en
documentenbeheer en dit voor
een klantenportfolio in meer
dan 30 landen.
Product
BizzMine
Functie
Sales medewerker
Dienstverband
Vast, 40 uur per week

