Result By Knowledge, Knowledge By Result™

Sales Executive Publieke Sector
Ben jij commercieel in hart en nieren en opzoek naar een stabiele werkomgeving die je alle
opportuniteiten biedt om succesvol te zijn?
Dan is dit misschien “Your Lucky Day!”
Als één van de belangrijkste Microsoft Gold Partners voor Customer Relationship Management, is
Net IT continu op zoek naar nieuw talent. Om de sterke groei van het bedrijf te kunnen blijven
handhaven kijken we uit naar een Sales Executive Publieke Sector met een uitgesproken passie
voor ICT en business solutions.
Profiel:
Je bent een gedreven persoon met de nodige commerciële feeling om succesvol te zijn in het
verwerven van nieuwe klanten in de publieke sector. Door je zeer goede communicatieve
vaardigheden weet je opportuniteiten te spotten en om te zetten in concrete opdrachten.
Je hebt een ‘drive’ om te scoren en haalt plezier uit het behalen van een vooraf overeengekomen
target.
Je hebt minimaal 2 jaar commerciële ervaring binnen een ICT organisatie
Taken:
Je vervult een consulterende rol, hebt een uitstekende kennis van zowel onze producten als
de business van de klant.
Je vertaalt de wensen van de klant in complete en toepasbare oplossingen.
Als Sales Executive dien je direct contact te onderhouden met prospecten in de publieke
sector.
Je volgt alle aanbestedingen op en detecteert mogelijke opportuniteiten.
Je waakt over de projecten heen en volgt alles van dichtbij op.
Je maakt offertes en volgt deze zelfstandig op.
Als Sales Executive streef je altijd naar de allerhoogste kwaliteit en klanttevredenheid.
Verder kan je je verbaal en schriftelijk duidelijk uitdrukken in het Nederlands, Frans en het
Engels.

Aanbod:
We bieden je een verantwoordelijke en afwisselende job met ruimte voor creativiteit,
initiatieven en ideeën.
Een competitief salarispakket met aanvullende extra legale voordelen.
Je komt terecht in een ambitieus en gedreven sales team, binnen een open, energieke en
dynamische werksfeer
Aanvullende informatie:
Rijbewijs B (auto) nodig
Voltijds, onbeperkte duur

Bij interesse:

E-mail uw curriculum vitae naar jobs@net-it.be. Indien u meer informatie wenst over deze functie dan kan u
ons steeds bellen op het nummer 09 361 82 33.
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