Werken bij Boone IT
http://www.werkenbijbooneit.nl/vacatures/senior-sales/

Senior Sales Consultant
Over jouw rol
Bij Boone IT zijn we op zoek naar een echte Sales om ons team te komen
versterken. Wij hebben we een heldere missie; op zoek naar een vooruitstrevende
oplossing die past bij onze klanten. Als Sales ben jij hier een onmisbare schakel in.
Jij verteld klanten over passende oplossingen. Bij jou zijn daarom aan het juiste
adres. Jij onderhoudt contact met klanten, persoonlijk en laagdrempelig, zodat jouw
klanten blij worden om met jou contact te hebben.

Organisatie
Boone IT

Type werkverband
a:1:{i:0;s:9:”FULL_TIME”;}

Plaats
Barneveld

Wat jij krijgt
In ons moderne kantoor zul je je snel thuis voelen binnen het team, op je
ruime en ergonomisch ingestelde werkplek.
Er is veel ruimte en persoonlijke aandacht voor jouw ontwikkeling, op het
gebied van Sales en Accountmanagement.
Al je creativiteit kan je kwijt met de uitdagende vragen van onze klanten,
waarbij geen dag hetzelfde is door de diversiteit aan klanten en
oplossingen.
Gezellig bedrijf waar iedereen klaarstaat voor elkaar.
De lunch wordt gezamenlijk genuttigd
De week wordt altijd afgesloten met een vrijmibo.
Voor de zomervakantie is er altijd een actief uitje, klimmen in het bos of
lekker varen.
Met kerst schuiven ook de partners aan voor een lekker diner.
Soort dienstverband: Fulltime
Goed salaris, conform ervaring en opleiding

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Vakantiegeld
Vrijdagmiddagborrel
Reiskostenvergoeding
Budget voor professionele ontwikkeling
Bedrijfstelefoon en laptop
Bedrijfsauto

Wat jij mee neemt
Sales kwaliteiten binnen het ICT-landschap.
Je beschikt over mbo+/hbo werk- en denkniveau.
Ruime werkervaring in vergelijkbare functie.
Ervaring met diensten als: Microsoft 365, verbindingen, telefonie.
Werken in een hecht team met korte lijntjes spreekt je aan.
Wil je ons team komen versterken als Senior Sales Consultant? Dan horen we
graag van je!
Je denkt mee, bent flexibel en pro-actief.
Je bent zelfstandig en ambitieus.
Je bent collegiaal en klantgericht.

Interesse of een vraag?

Boone IT

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?
http://www.werkenbijbooneit.nl
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