Telemarketeer / Callcenter medewerker parttime |
Arnhem
Zoek je een uitdagende commerciële baan? Vind jij het een uitdaging om prospects te
bellen? Kan jij de behoeftes van de prospects snel en concreet omzetten in een
commercieel advies? Wil jij het beste uit je gesprekken halen? Vraag je door, ben je
overtuigend én kan je goed luisteren? Heb jij daarnaast de administratie graag op orde?
Dan is deze parttime functie een leuke baan voor jou!
Voor onze vestiging in Arnhem zijn wij op zoek naar een Telemarketeer. Uren zijn variabel dus
perfect te combineren met jouw studie of thuissituatie.
Als Telemarketeer ben je verantwoordelijk voor het maken van bezoekafspraken met
potentiele klanten (business to business). Met behulp van ons klantenbestand neem jij
telefonisch contact op met onze relaties. Jij weet als geen ander hoe belangrijk het is om
goed te luisteren naar de klant. Ook herken je verschillende soorten gesprekspartners en past
je communicatie hierop aan. Met jouw enthousiasme en energie weet jij de klant te
overtuigen. Het is ons doel om afspraken in te plannen voor de Sales Consultants. Na het
salescontact zorg je voor een goede vastlegging in ons systeem.
Jouw verantwoordelijkheden:
- Telefonische acquisitie met als doel het plannen van afspraken
- Informatie vergaren en vastleggen
- Interne afstemming met de afdeling sales en marketing
Voordelen:
- Een leuke commerciële functie waar je snel kan beginnen;
- Een baan met een goede werk/privé balans. De uren zijn in overleg onder
kantooruren;
- Gezellige, informele werksfeer;
- Een internationaal en professioneel bedrijf;
- Marktconform salaris;
Jouw profiel:
Wij zoeken een Telemarketeer met commerciële instelling voor 8 tot 28 uur per week.
Daarnaast herken je jezelf in de volgende eigenschappen:
• Je bent overtuigend en een doorzetter;
• Je werkt zorgvuldig en bent administratief onderlegd;
• Je bent klantgericht, durft te vragen;
• Prettige telefoonstem en een goede beheersing van de Nederlandse taal (op schrift
en gesproken);
• Enige commerciële ervaring en/of telefonische acquisitie is een pré, geen harde eis.
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Over Elis
Elis is een internationale multiservice dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van
textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Elis is actief in Europa en Latijns-Amerika en is
marktleider in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal werken 45.000 professionals
lokaal in dienst op 440 productie- en servicecentra in 28 landen. Met 11 vestigingen en circa
800 medewerkers is Elis in Nederland één van de grootste textieldienstverleners. Voor Elis
Nederland vormen de commerciële en professionele gedrevenheid, samen met een
herkenbare uitstraling, de belangrijkste pijlers voor succes.
Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Stuur een (korte)
motivatiebrief en CV naar nl-cs.sollicitatie@elis.com t.a.v. Anouk Meester (Corporate
Recruiter)
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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