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VACATURE COMMERCIEEL
BINNENDIENST ALKMAAR

MEDEWERKER

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST ALKMAAR
Functieomschrijving
Aan jouw muur hangt de tegeltjeswijsheid: een dag niet gescoord, is een
dag niet geleefd. Want sales, dat zit ín je. Je staat dan ook te springen om
jouw skills en energie in te zetten als Commercieel Medewerker
Binnendienst.

WDH
vast Dienstverband
Alkmaar

Base Salary
€ 2.000,00

Onze ideale Commerciële Medewerker gaat geen uitdaging uit de weg en
kan goed werken in teamverband. Je bent communicatief vaardig en een
echte doorzetter. Je weet potentiële investeerders telefonisch te inspireren,
motiveren en te enthousiasmeren. Daarnaast beschik je over een flinke
dosis klantgerichtheid, aanpassing- en inlevingsvermogen. We bieden je de
mogelijkheid alles over het vak te leren en geven je daarmee bij voorbaat
een mooie alinea op je CV. Bovendien zijn er binnen het bedrijf
doorgroeimogelijkheden voor iedereen die zich ambitieus genoeg toont.
Functieomschrijving: Jouw dag begint en eindigt met het benaderen van
potentiële investeerders om te achterhalen of er interesse is om te
investeren in de verschillende vastgoedprojecten. Je verwerkt de
klantgegevens volgens de gestelde richtlijnen en binnen het bel systeem.
Uiteindelijk heb jij de behoefte van de investeerder vertaald naar een sale
en heb jij je target behaald! Jouw team is gedreven om goals te behalen op
een prettige manier en weten gezamenlijk successen te vieren.
Functie-eisen:
Minimaal MBO werk- en denkniveau.
Minimaal 1 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie (bij
voorkeur ervaring met commerciële trajecten in de zakelijke
dienstverlening en/of afhandeling van (commercieel)
telefoonverkeer).
Je hebt een sterke commerciële drive en passie voor sales.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
Je kunt goed luisteren, snel denken en goed communiceren.
Je vindt contact met mensen leuk en durft te verkopen.
Je bent gedreven en gemotiveerd om doelstellingen te behalen.
Je bent per direct en fulltime beschikbaar.
Wat bieden wij:
Goede beloning voor je behaalde successen.
Begeleiding en coaching tijdens het werk.
Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en door te groeien
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Een mooie alinea voor op je CV.
Dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is.
Reiskostenvergoeding vanaf 10 km.
Er wordt voor gratis lunch en diner gezorgd.
Werktijden: De werktijden zijn van 9.00 tot 17.30 en twee avonden in de
week van 11.00 tot 19.30 uur.
Denk jij dat dit de uitdaging is die jij zoekt? Stuur dan een e-mail met een
korte introductie over jezelf en je CV
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