Freelancer ICT
Omschrijving:

Heb je altijd al voor jezelf willen beginnen? Trekt de vrijheid van het
ondernemersschap jou aan? Wil je zelf bepalen hoe en wanneer je werkt
en alleen verantwoording afleggen aan jezelf?
Dan hebben wij een aanbod dat op jouw lijf geschreven is.
Wij zoeken freelancers door heel Nederland. Binnen jouw eigen
afgebakende regio zorg jij voor je eigen omzet(groei). Dit doe je door
de verkoop van ons productportfolio (websites, hosting, onderhoud,
marketing) aan bestaande en nieuwe klanten.
Je hoeft zelf niet technisch onderlegd te zijn maar wel goed om kunnen
gaan met mensen en een goed gevoel voor commercie hebben.
De werkzaamheden omvatten o.a.:
* (Telefonische) acquisitie (dus geen telefonische verkoop) van nieuwe
klanten naast het aanboren van prospects uit jouw eigen netwerk;
* Het voeren van inventariserende gesprekken met klanten om hun
behoefte in kaart te brengen in een consultatief verkoopgesprek;
* Plannen opstellen, offertes maken en met klant bespreken, afsluiten en
begeleiden;
* Het uitbouwen van de klanten database door up-selling;
* Met de organisatie meedenken over verkoopbevorderende acties.
Wij hebben heel Nederland als werkgebied en werken daarom met
rayons. Wij zoeken dus ook nieuwe collega's door heel Nederland.
Vereist is dat je mobiel bent om jouw eigen klanten te bezoeken en in
het bezit bent van een eigen auto, computer en breedbandinternet.
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De functie-eisen voor deze afwisselende en representatieve functie zijn:
- Een succesvolle trackrecord van minimaal 5 jaar aantoonbare
verkoopervaring;
- Verkoopervaring binnen de dienstensector is gewenst, maar niet
vereist;
- Een gedreven houding: gemotiveerd door succes, persoonlijke
ontwikkeling en salaris;
- Een ondernemers- en winnaarmentaliteit met sterke teamgeest,
gepaard met hoge ambities en doelen;
- Zelfstandig en planmatig opdrachten kunnen genereren uit de diverse
netwerken;
- Een professionele gesprekspartner, communicatief sterk, sociaal
vaardig;
- Bekwaam in gebruik van een Microsoft Office pakket.
- Je krijgt alle nodige support om succesvol te zijn, zoals coaching op
de werkvloer.
Voorkeurvacature:

- 45-plusbaan
- baan voor allochtonen
- WAJONG

Werklocatie:

Geen vaste werklocatie. Er wordt vanuit huis gewerkt. Wij zoeken
kandidaten uit heel Nederland die in het bezit zijn van eigen
internetverbinding en computerapparatuur.

Talen vereist:

Nederlands + Engels

Vervoer:

Rijbewijs B en in bezit van eigen vervoer.

Salaris:

Het salaris bepaal je uiteraard zelf. Goed om te weten is dat de marges
uitstekend zijn.

Geïnteresseerd?

Stuur dan jouw motivering en CV naar jobs@bluesunartworks.com en
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.
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