Sales medewerker / vertegenwoordiger (M/V)
Bedrijfsprofiel
European Communication Projects B.V. (ECP) is in 1990 gestart als audiovisueel bedrijf.
In 2009 zijn er producten en diensten ontwikkeld op het snijvlak van Media en Zorg. In het
bijzonder producten waarbij we oudere, dementerende, mensen stimuleren om te
bewegen door middel van videobeelden uit de vertrouwde omgeving. De mensen
bewegen daardoor met plezier, bewegen veel langer en worden meer zelfbewust.
Functieomschrijving
Onze klanten zijn over het algemeen zorginstellingen en verzorgingstehuizen in binnenen buitenland, maar ook particulieren behoren tot onze clientèle. Als sales medewerker
ben je verantwoordelijk voor het (telefonisch) benaderen van prospects, het geven van
demonstraties op locatie, het opvolgen van de demonstraties en het maken van offertes
en het uiteindelijk sluiten van de deal. Ter ondersteuning van de verkoop; organiseer je
presentaties, ben je bij beurzen en verantwoordelijk voor de PR & (sociale)marketing
daaromheen.
Teamwerk:
Ons kleine team werkt vanuit een kantoor op het Media Park in Hilversum. Je werkt en
denkt actief mee voor nieuwe projecten, producten en markten.
Functie-eisen
• HBO/WO werk- en denkniveau; enige werkervaring is een pre, maar geen harde eis.
• Enthousiaste persoonlijkheid, met een echte salesmentaliteit, die het leuk vindt om te
scoren.
• Hands-on mentaliteit die goed in ons team past. In het bezit van een rijbewijs B(E)
• Kortom, een unieke all-round sales functie met veel ruimte voor eigen initiatief maar ook
veel verantwoordelijkheid.
Wij bieden:
Een baan voor 3 tot 4 dagen per week, salaris met bonusstructuur en een aangename
werksfeer in een leuk en enthousiast team.
Grote mate van vrijheid en zelfstandigheid en veel kansen om snel taken en
verantwoordelijkheden verder uit te breiden.
Stuur een mail met je motivatie en cv naar: mark.janssen@ecpgroup.nl
Voor meer informatie kun je kijken op de website www.memomoto.nl
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