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VACATURE
Verkoper Binnendienst (M/V)
ADI Global Distribution

Functieomschrijving

ADI Global Distribution is een technische groothandel/ distributeur van elektronische beveiligingsapparatuur.
Als Verkoper Binnendienst bij ons bedrijf in Breda ben jij de onmisbare schakel voor onze klanten en leveranciers en de
steun en toeverlaat voor onze accountmanager(s). Telefonisch (nieuwe) klanten te woord staan is voor jou geen probleem.
Met jouw productkennis adviseer je onze klanten over producten en toepassingen.
Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:
• Het helder krijgen van behoeften van (potentiële) klanten en het sturen en beïnvloeden van deze behoeften;
• Het verzamelen en geven van specifieke productinformatie en het ondersteunen van verkoopinitiatieven vanuit de organisatie en marketingacties;
• Telefonisch benaderen van (potentiële) klanten en commerciële kansen ontwikkelen
• Het bespreken van voorstellen voor het leveren van producten en de hierbij geldende voorwaarden;Het invoeren en afhandelen van de orders in het ordersysteem;
• Het signaleren van ontwikkelingen in het koopgedrag van klanten waardoor mogelijkheden en commerciële
kansen kunnen worden benut
Functie-eisen:
Je hebt een klantgerichte instelling en richt je op het behalen van meetbare resultaten. Dit doe je bij voorkeur door samen
te werken met het gehele team gespreid over de vestigingen. Je beschikt verder over:
•
•
•
•

MBO/HBO werk en denkniveau
Affiniteit met techniek
Kennis van MS-office en handig met computersystemen
Naast Nederlands beheers je de Franse taal

Voor een Verkoper Binnendienst zijn de volgende competenties belangrijk:
•
•
•
•
•

Commerciële vaardigheden
Team player
Proactieve houding
Goede communicatieve vaardigheden (mondeling/schriftelijk)
Resultaat- en klantgericht

Wat kunnen wij je bieden:
• Een uitdagende en afwisselende functie;
• Een professioneel team dat samenwerken belangrijk vindt;
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden, denk aan collectieve verzekeringen, 8% vakantiegeld, personeelskorting
op onze producten en reiskostenvergoeding;
• 40-urige werkweek;
• Ontwikkeling van productkennis en vaardigheden door training en opleiding.

Solliciteren

Stuur je CV & Motivatie naar:
Harm van der Meulen
Manager Internal Sales
Harm.van.der.Meulen@ADIGlobal.com
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