VACATURE: EXTERNAL ACCOUNTMANAGER (M/V)
REGIO OOST-VLAANDEREN – VLAAMS-BRABANT
Geef uw carrière een nieuwe wending: voeg u bij een snel groeiend ICT diensten bedrijf.
Klik hier en ontdek IT1 in woord en beeld
Staat u te springen om aan de slag te gaan in een gemotiveerd team, waarin u alle kansen krijgt om uw
dynamische persoonlijkheid verder vorm te geven en continu bij te leren? Dan bent u bij ons aan het juiste
adres. IT1 is gevestigd te Dendermonde en Gentbrugge en wordt geleid door Mario Van de Voorde,
verkozen tot Oost-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar 2012. Het bedrijf is jong en dynamisch, in volle
expansie en geniet een stevige reputatie in Oost-Vlaanderen. Het bedrijf bestaat 22 jaar en maakt deel uit
van Qcom (Quality Computer Group), enkele vooraanstaande computerbedrijven die stuk voor stuk
beschikken over een uitstekende reputatie in de computerbranche, zowel wat kwaliteit als service betreft.
Om onze verdere groei mee te ondersteunen zijn wij op zoek naar een toffe collega om ons team van jonge
en gedreven professionals te vervoegen:
Functie:
 Persoonlijk Accountmanagement: je bent het vaste aanspreekpunt voor een toenemend aantal
klanten wiens commerciële noden je vanop afstand en op locatie behartigt. Jouw
contactpersonen zijn KMO zaakvoerders, ICT-beheerders en medewerkers van openbare besturen.
 Projectverkoop: met ondersteuning van een (technische) presales engineer werk je complete
infrastructuurprojecten uit, licht ze toe en verdedigt deze in onderhandeling met de klant én
leverancier.
 Business Development: je gaat gedreven af op gekwalificeerde leads om ze te laten kennis maken
met de toegevoegde waarde die IT1 hen kan leveren;
 Specialisatie in één of meerdere oplossingen die je trekt in en voor het team;
 Je werkt samen met zowel de collega's internal als external sales;
 Je rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager;
Profiel:







Je genoot een hogere opleiding (Bachelor of Master);
Je houdt van menselijk contact en kan iets op een gedreven manier overbrengen;
Overtuigen en onderhandelen behoren tot jouw skillset;
Klantentevredenheid door proactiviteit en teamwork is jouw credo;
Nieuwe klanten werven schrikt je niet af;
Je hebt ervaring in de verkoop van ICT oplossingen, of bent goed op de hoogte van wat IT
inhoudt (basis terminologie, principes, A-merken, trends,...);
 Je hebt goesting om veel en voortdurend bij te leren;
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Empathie is je grootste troef;
Een actieve geschreven en gesproken kennis van het Nederlands en Engels is vereist. Frans is een
pluspunt;
Je kan vlot overweg met de Excel, Outlook, Internet;
Ervaring in een soortgelijke functie binnen de ICT-sector is een pluspunt;
Dient in het bezit te zijn van rijbewijs type B;
Je woont bij voorkeur in de regio;

Aanbod:
 Een boeiende job in een dynamisch en financieel gezond bedrijf in expansie met aangename en
gedreven collega’s;
 Permanente upgrading van eigen vakkennis dmv zelfstudie, interne en externe opleidingen;
 Een competitief salaris inclusief individuele bonus, in overeenstemming met je kennis, ervaring en
certificaten aangevuld met extralegale voordelen én een bedrijfswagen;
 Deelname in het groepsbonussyteem op basis van behaalde bedrijfsresultaten;
Solliciteren:
Via e-mail met jouw motiverende CV met recente foto en een referentie(lijst) met vorige relevante
werkervaring(en).
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