Wij zijn op zoek naar een fulltime

Inside Sales

Kom jij ons team versterken?
Functie
Wij zijn op zoek naar een gedreven
duizendpoot. Een doorpakker die het bedrijf
verder helpt bij het realiseren van de
doelstellingen. Iemand met organisatorisch en
commercieel inzicht. De perfecte baan om
jezelf uit te dagen en om een relevante
bijdrage te leveren aan klanttevredenheid en
bedrijfsresultaat. Jij zorgt voor een perfect
geoliede machine. Hierdoor leer je het bedrijf,
de techniek en onze opdrachtgevers goed
kennen en bouw je binnen afzienbare tijd
goede ervaring op. Jouw ambitie is hierbij
essentieel. Op onze begeleiding kun je
rekenen. Kortom, een (loop)baan met
toekomst.
Werkzaamheden
Je vormt een hecht team met Sales. Je houdt je
dagelijks bezig met commerciële, logistieke,
organisatorische en administratieve taken. Je
bent de schakel tussen het bedrijf en onze
opdrachtgevers, stelt offertes op, ondersteunt
bij commerciële activiteiten, zorgt voor
leveringen zodat je technische collega’s bij
klanten
aan
de slag kunnen,
bent
verantwoordelijk voor de planning, bewaakt de
voortgang van projecten en zorgt er voor dat
de bijbehorende systemen tot in de puntjes
verzorgd zijn. In beginsel voer je deze taken
onder begeleiding uit en na verloop van tijd zal
je meer activiteiten zelfstandig uitvoeren.
Jij
•
•
•
•
•

Bent een doorpakker.
Beschikt over organiserend vermogen.
Bent assertief.
Zet klantbelang op één.
Hebt ervaring op het gebied van zakelijks
ICT oplossingen en diensten.
• Zoekt iedere dag commerciële kansen.
• Hebt circa vijf jaar relevante werkervaring.
• Beschikt over HBO werk en denkniveau.
BLOKES
Ter Steeghe Ring 59
3331 LX Zwijndrecht

Wij
zijn BLOKES. Een team gedreven ICT
professionals, 13 jaar geleden gestart en
inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle,
professionele, eigenwijze en klantgerichte
onderneming. Wij mogen prachtige opdrachtgevers bedienen op het gebied van
Cloud, Infrastructuur en Services. Wij zijn
actief in verschillende branches, variërend
van media, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en
industrie. Hierdoor komen wij in aanraking
met veel verschillende organisaties en afwisselende uitdagingen. Wij bedienen onze
klanten vanuit ons kantoor in Zwijndrecht.
BLOKES is financieel gezond, volledig
zelfstandig en heeft ambitieuze doelstellingen voor de toekomst. Het team telt
momenteel 15 personen, waardoor je niet
alleen echt meetelt maar ook je eigen plek
kunt veroveren. De lijnen zijn kort, helder en
direct.

Verdiensten
• Een goed salaris.
• Alle gereedschappen die je nodig hebt.
• 25 vakantiedagen / 8% vakantiegeld /
bonusregeling.
• Goede pensioenvoorziening.
• Heel veel ruimte om je eigen positie te
creëren.
• Full time baan, bepaalde tijd gevolgd door
een vast contract.
• Vrijdagmiddagborrel in onze eigen
BLOKES Bar (zodra het weer kan/mag).
• Team uitjes, ook wanneer dat weer mag.
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact met ons op :
vacatures@blokes.org / 088 - 1200900

https://blokes.org
088-1200900
vacature@blokes.org

