PHI DATA N.V., met hoofdzetel te Wemmel, is een Belgische organisatie - met drie vestigingen in de
BeLux (Wemmel, Mons, Rodange).
In het tijdperk van digitale transformatie en IoT realiseert PHI DATA als Auto-ID solution integrator
diverse optimalisatieoplossingen t.b.v. de gehele supply chain en de bijhorende processen. Bij deze
oplossingen maken we steeds gebruik van krachtige en innovatieve technologieën zoals barcode,
RFID, RTLS, condition monitoring, mobile computing, industrial-grade label printing, enz. Wij bieden
oplossingen aan zoals warehouse management, proof of delivery, asset inventory, personnel &
patient safety, compliance labelling en vele andere.
Door het hanteren van hoge kwaliteitsnormen en een doorgedreven klantgerichte service bekleedt
PHI DATA al meer dan 35 jaar een vooraanstaande positie binnen de sector.
Voor ons hoofdkantoor in Wemmel zoeken wij meerdere sales profielen o.a. voor Asset Visibility
Solutions, Supply Chain Solutions, alsook voor Printing & Labelling Solutions:

Software Sales Representative
Functieomschrijving









Als Software Sales Representative start je met een bestaande klantenportefeuille die je
verder uitbouwt door eigen prospectie en opvolging van aangeleverde leads en
opportuniteiten.
Je analyseert klantenbehoeftes en benadert de markt proactief om aanbevelingen en
concepten te voorstellen.
Je maakt offertes op, stelt deze voor aan jouw klant en volgt deze op tot je de deal sluit.
Daarna zorg je ervoor dat deze op de juiste manier intern wordt overgebracht voor de
uitvoering ervan.
Als Software Sales Representative stuur je onze marketingacties aan om jouw resultaten een
boost te geven, doe je aan sector netwerking en geef/woon je presentaties bij.
Je bespreekt strategieën, doet voorstellen zodat je verkoopdoelstellingen makkelijker kan
halen en voert deze dan ook uit om de jaarlijkse groei te maximaliseren.
Je rapporteert aan de Sales Manager en General Manager.

Profielomschrijving






Als Software Sales Representative beschik je over een Bachelor of Master diploma
aangevuld met ervaring of kennis van Sales en Marketing.
Je hebt een passie voor Sales en ICT, bij voorkeur voor Auto-ID technologie.
Je bent een resultaatgericht, constructief persoon met een enthousiaste uitstraling.
Als Software Sales Representative ben je creatief, sociaal, volwassen en loyaal.
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, Frans en bent in staat om op een
professionele manier in het Engels een conversatie te voeren.

Aanbod




PHI DATA biedt jou een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.
Je mag rekenen op een afwisselende functie binnen een internationaal ICT bedrijf waar een
professionele, dynamische en informele werksfeer heerst.
Je komt terecht in een stabiel en financieel gezonde organisatie aan de top van het
segment.

