Is op zoek naar een nieuwe collega!

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging?
Sales Manager
Wij zijn op zoek naar een dynamisch salestalent om ons team te versterken! Je doelgroep bestaat voornamelijk uit
de hospitality, waar je innovatieve kassasystemen zal verkopen. Met jouw verkoopaanpak en je gun-factor weet je
klanten te overtuigen. Als ware verkoper ga je achter de deal en projecten aan. Vanuit je ervaring weet je wat er
nodig is om niet alleen producten maar ook complete oplossingen te verkopen. Hierbij bouw je een relatie met
potentiële en bestaande klanten om zo de verkoopdoelstellingen van Easy Payments te realiseren.

Wat verwachten we van jou?
--> Je neemt initiatieven om beter bekend te raken bij de doelgroepen
& weet op deze manier nieuwe leads te genereren waarmee je aan de slag kan
--> Om dit te realiseren bezoek je regelmatig de doelgroep
& licht je hen in van de nieuwste ontwikkelingen en voordelen daarvan
--> Kunnen én willen meebouwen aan een groei verhaal in een snel evoluerende markt
--> Sales meeting op regelmatige basis waarin u rapporteert t.o.v. het opgezette salesplan

Proactief werken en denken zoals een ondernemer

U spreekt zowel Nederlands, Engels als Frans

Sterk in presentatie, administratie & onderhandelen

Positie & oplossingsgericht denken

Over het bedrijf

Wat bieden wij?

Easy Payments-group, is een van de leidende

Een unieke carrière kans in de fintech industrie, sales en
marketing.

payment services providers op Europees vlak met
20 jaar ervaring! We zijn 1 van de topspelers in de

Kansen om jezelf te ontwikkelen en je eigen ideeën op het

ontwikkeling van de omnichannel strategy en zijn op

gebied van sales en marketing tot uitvoering te brengen.

zoek naar extra ambitieuze werkkrachten om onze

Marktconforme verloning met bonussen/commissie.

positie en propositie aan de markt te versterken.

Solliciteer nu!
Stuur een mailtje naar fredrik@easypayments.be t.a.v. Fredrik Van Hulle
Of bel ons via 09/394.1.394

