
Om onze verdere groei te realiseren, zijn we 
voor onze afdeling in Roeselare op zoek naar:

met een winnaarsmentaliteit &
de wil om grootse dingen te bereiken

•  je hebt een Bachelor denkniveau met reeds een eerste gelijkaardige ervaring 
• of je bent net afgestudeerd met een Bachelor (sales, accounting, ...) en op zoek naar een eerste leuke werkervaring
• je spreekt zeer goed Nederlands en kan je ook voldoende uitdrukken in het Frans en Engels
• je hebt een sterk karakter en een enthousiaste, vlotte persoonlijkheid
• je staat sterk in je schoenen en je legt makkelijk contacten
• je bent een plantrekker en flexibiliteit schrikt je niet af
• je bent commercieel gericht en niet bang om je limieten op te zoeken
• je hebt een winnaarsmentaliteit inzake het scoren van nieuwe klanten

• telefonisch en persoonlijk onthaal van het cliënteel
• de prospectie van nieuwe klanten in de brede regio van Roeselare
• het beheer van je eigen klanten-portefeuille op termijn & het uitbouwen van je commercieel netwerk
• het onderhouden & verder uitbouwen van de reeds bestaande relaties met klanten
• de klantentevredenheid top-of-mind houden
• het actief deelnemen aan netwerkevents om zo je doelgroepen in een ongedwongen sfeer te ontmoeten
• commerciële actieplannen uitwerken & sales strategieën bepalen
• het behalen van de vooropgestelde commerciële targets 

• een uitdagende functie met een ruime autonomie
• een verloningspakket op maat van je profiel en ervaring incl. extralegale voordelen (laptop, maaltijdcheques,…)
• een open werksfeer in een no-nonsense team met een hoek-af, waar iedereen klaar staat om elkaar te helpen
• een frisse pint (of water ;)) op vrijdag om het weekend goed in te zetten

Jij bent: een geboren relatiebouwer met communicatieve skills, en ...

Jouw dag bij marker wordt gevuld met:

Opvallend leuk aanbod:

lode frederick frederick wim


