De jacht naar
sales talent is
geopend.

Vacature - Sales Manager
Heb jij een neus voor sales en

- Nauw overleg en rapportering

- Inspirerende klanten waarmee

krijg je met jouw overtuigings-

aan het management;

je een professionele relatie kan

kracht iedereen over de streep?

- Opportuniteiten spotten op de

uitbouwen;

Lees dan vooral verder. Bij ICT

markt.

- Bovengemiddelde verloning
met resultaatgerichte bonussen;

Kaisha is de jacht naar getalenWie ben jij?

- Extralegale voordelen en

Je beschikt over een ruime

mooie extra’s;

Wat doe jij als Sales Manager?

werkervaring van idealiter 5 jaar

- Grote flexibiliteit en de juiste fit

Als Sales Manager geef jij

in een soortgelijke functie.

met jouw talent;

teerde sales mensen geopend!

- Een leuk team in een open

sturing aan de commerciële
richting van een IT-bedrijf

- Een bachelor- of

organisatiecultuur met weinig

in volle groei. Je maakt

masterdiploma in een

tot geen tussenliggende

een plan op, stelt doelen en

economische richting is

managementlagen.

werkt in nauw overleg met de

wenselijk;

zaakvoerders. Bovenal heb

- Je drukt je vlot uit in het

Zin om ICT Kaisha mee op de

je oog en oor voor nieuwe

Nederlands, Frans en Engels;

kaart te zetten?

opportuniteiten en een

- Je hebt commerciële feeling

Dan kunnen wij niet wachten om

persoonlijkheid met stopping

en een analytische kijk;

jou te ontmoeten! Ontdek snel

power.

- Een grote drive naar het sluiten

wat een job bij ICT Kaisha voor

van deals typeert jou;

jou kan betekenen en solliciteer

Jouw uitdagingen

- Je bent een goede luisteraar;

vandaag nog.

- Potentiële klanten overtuigen

- Autonoom én in teamverband

van een verdere samenwerking;

werken vind je leuk.

- Potentiële klanten

Stuur je CV met motivatiebrief
naar wouter@ictkaisha.be. Wij

vooruithelpen met zakelijke

Werken bij ICT Kaisha

ontvangen je graag voor een

inzichten en analyses;

betekent

goed gesprek en een kop straffe

- Resultaten boeken met een

- Een voltijdse functie;

koffie.

overtuigende, creatieve en

- Een job met gigantisch

oprechte verkoopstrategie;

groeipotentieel;

