VACATURE SALES
Ensatec is een jonge groeiende organisatie waarvan de hoofdzetel gevestigd is te Genk (Thor Park).
Ze adviseert bedrijven (KMO’s en GO’s) op gebied van energiebesparende technieken en coördineert de
volledige implementatie ervan. De huidige focus ligt op verlichting maar ook verluchting, perslucht, PV
installaties, windturbines enz. behoren weldra tot onze domeinen. Centraal in onze service is het compleet
ontzorgen van de klant zodat we een betrouwbare kwaliteit leveren gedurende het hele project.
Ben jij een energiek en gedreven persoon, op zoek naar een uitdagende job?
Wil jij je steentje bijdragen aan een groener milieu? Dan zijn wij op zoek naar jou!

PROFIEL
•
•
•
•
•
•

Je hebt een technisch commerciële ervaring in de B2B wereld
Je bent klantgericht en resultaatgericht
Je hebt sterke communicatievaardigheden
Organisatiebetrokkenheid en eigenaarschap zijn jouw drivers
Je wil groeien in je kennis en vaardigheden
Je bent een echte teamplayer

FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Identificeren van marktpotentieel en kwalificeren van accounts, eventueel in de vorm van een
strategisch account (jaar)plan
• Het in kaart brengen van de doelgroepen met actieve prospectie
• Initiëren van het verkoopproces door het plannen van afspraken met klanten
• Het geven van presentaties, rekening houdend met de noden van de klant zonder het
commercieel belang uit het oog te verliezen
• Opbouwen en onderhouden van zakelijke relaties met verschillende gesprekspartners
(qua functie en bedrijfsniveau) in diverse sectoren
• Afsluiten van commerciële overeenkomsten
• Rapportering rechtstreeks aan Sales Manager/Directie

AANBOD
Je komt terecht in een gemotiveerd groeiend team waar een work-life balans centraal staat.
Wij bieden je een aantrekkelijk vast loon en firmawagen in overeenstemming met jouw
vaardigheden aangevuld met extra legale voordelen zoals groepsverzekering, laptop, GSM,
tankkaart, bonussen gerelateerd aan gepresteerde omzet.

Interesse? Voel je je aangesproken?
Stuur je cv en motivatiebrief door naar info@ensatec.be

WE CARE ABOUT OUR FUTURE
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