Hunter / Sales Consultant | Diverse regio’s
Wij, Elis Nederland, zijn op zoek naar een echte Hunter/Sales Consultant. Ben jij iemand die op
basis van zijn of haar netwerk en een flinke dosis acquisitie echt weet binnen te komen bij
potentiele klanten? Ben jij de specialist in de verkoop en advisering van onze Workwear
dienstverlening in de meest uiteenlopende marktsegmenten? Lees dan verder!
Word jij de nieuwe #SalesConsultant?
Jij bent een hunter die, al dan niet op creatieve wijze, alle activiteiten oppakt om potentiële
klanten te vinden en te bereiken - Iemand die kan omgaan met veel vrijheid en
zelfstandigheid - Die veerkracht toont en zijn nek uitsteekt – Die kan plannen & organiseren Iemand die de latente behoefte weet om te zetten in een gerichte opdracht waar de klant
echt beter van wordt - Niet alleen een opdracht kan scoren maar ook voorziet in een goede
overdracht intern - Het liefst ook nog over een gezonde dosis empathie beschikt – Uiteraard
staat de afdeling Marketing en je manager je dagelijks bij om je te ondersteunen in het
behalen van je doelstellingen.
Wat verwachten wij van jou?
• Pro-actieve houding t.a.v. het genereren, kwalificeren en converteren van leads
• Je bent een doorzetter, laat je door niemand uit het veld slaan en kunt omgaan met
commerciële druk
• Een pipeline adequaat kunnen managen
• Een gezonde dosis ambitie, drive, doorzettingsvermogen, humor en teamspirit
• Commerciële intuïtie, positieve overtuigingskracht en empathisch vermogen
• Een sterk analytisch vermogen en creativiteit t.b.v. het oplossen van commerciële,
operationele en financiele klantvragen
Wat is je achtergrond?
• Een afgeronde MBO/HBO opleiding (minimaal HBO werk en denk niveau)
• Minimaal 3 tot 5 jaar aantoonbare ervaring met consultative selling
• Het liefst ervaring met onze branche, of succesvol in aanpalende branches
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen initiatief en zelfstandigheid in een
dynamische klantomgeving. Uiteraard staat hier ook wat tegenover. Zo kun je rekenen op
een uitgebreid pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een marktconform salaris
Zeer mooie bonusregeling
Vaste maandelijkse onkostenvergoeding
13e maand
Leaseauto
Smartphone en laptop
25 vakantiedagen
Pensioenregeling
Uitzicht op dienstverband voor onbepaalde tijd bij goede resultaten en goed
functioneren

Over ons
Wij zijn een internationale multiservice dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van
textiel, hygiëne en facilitaire diensten - Actief in Europa en Latijns-Amerika en marktleider in
de meeste landen - 45.000 collega’s op 440 productie- en servicecentra in 28 landen - 11
vestigingen en circa 800 medewerkers in Nederland - Eén van de grootste
textieldienstverleners in Nederland - De commerciële en professionele gedrevenheid en de
herkenbare uitstraling zijn de belangrijkste pijlers voor ons succes.
Ben jij deze #Hunter/#SalesConsultant
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Stuur een (korte)
motivatiebrief en CV naar anouk.meester@elis.com t.a.v. Anouk Meester (Corporate
Recruiter)

