PHI DATA N.V., met hoofdzetel te Wemmel, is een Belgische onderneming met vestigingen
in België en het Groothertogdom Luxemburg. Als “Auto-ID solution integrator” adviseert,
integreert en onderhoudt PHI DATA automatiserings- & optimalisatieoplossingen voor
buitendienst, distributie, werkvloer, ID-etikettering, temperatuur monitoring, interne
locatiebepaling, e.a. doorheen de hele supply chain en dit in diverse sectoren. Door het
hanteren van hoge kwaliteitsnormen en een doorgedreven klantgerichte service bekleedt
PHI DATA al meer dan 30 jaar een vooraanstaande positie binnen deze sterk evoluerende
sector.

Commercieel Medewerker Binnendienst M/V
Functieomschrijving






Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben je verantwoordelijk voor het
onderhouden van onze bestaande klanten en prospectie van nieuwe relaties door
telefonisch onze producten, diensten en verbruiksartikelen aan te bieden.
Je maakt zelfstandig offertes op en beantwoordt de vragen van klanten hieromtrent.
Je zorgt dat orders correct worden afgesloten en verwerkt.
Je polst steeds naar de tevredenheid bij de klanten en onderneemt de nodige acties
hiervoor.
Als Commercieel Medewerker Binnendienst werk je samen met het extern
salesteam en rapporteer je aan de Salesmanager.

Profielomschrijving
 Als Commercieel Medewerker Binnendienst heb je genoten van een hogere
opleiding met recente verkoopervaring in technische producten.
 Ideaal heb je reeds 1 à 2 jaar ervaring in een commerciële functie binnen de ICT
sector.
 Je bent een commercieel en resultaatgericht persoon.
 Je beschikt over de nodige kennis van MS Office.
 Kennis van ERP NAVISION is een pluspunt.
 Je bent enthousiast, klantgericht, dynamisch en flexibel.
 Als Commercieel Medewerker Binnendienst bij PHI DATA beschik je over discipline,
nauwkeurigheid en een stressbestendige persoonlijkheid.
 Je bent een teamplayer met ambitie om door te groeien en neemt daarom steeds
initiatief en gaat recht op je doel af.
 Je spreekt en schrijft uitstekend in het Nederlands, Frans en Engels.
Aanbod





Wij bieden jou een afwisselende en uitdagende baan in een vooraanstaand ICT
bedrijf. PHI DATA is een stabiele en financieel gezonde organisatie in de top van het
segment.
Je komt terecht in een technologisch sterk ontwikkelende markt met dito
oplossingsmix.
Wij hanteren een dynamische en informele werksfeer.
Je competitief salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen.

Interesse?
Reageren op de functie van Commercieel Medewerker Binnendienst bij PHI DATA te Wemmel ?
Stuur dan je cv en motivatiebrief naar kr@phidata.be of neem contact op met Kurt Roothans,
Sales Manager, via 02/456 93 23.
Bezoek ook onze website voor meer informatie: www.phidata.be

