Auto-ID Solution Integrator
PHI DATA N.V., met hoofdzetel te Wemmel, is een Belgische organisatie - met
diverse vestigingen in de BeLux.
In het tijdperk van digitale business transformatie en IoT realiseert PHI DATA als
Auto-ID solution integrator diverse productiviteitsoplossingen t.b.v. de gehele supply
chain, alsook andere bedrijfsprocessen. Gebruiksvriendelijke softwareoplossingen
zoals warehouse management, proof of delivery, asset inventory, personnel & patient
safety en compliance labelling, handelen de transacties, alerts en rapportage feilloos
af. Bij deze oplossingen maken we steeds gebruik van krachtige en innovatieve
technologieën zoals barcode, RFID, real time locating systems, condition monitoring,
mobile computing, industrial-grade label printing, enz.
Door het hanteren van hoge kwaliteitsnormen en een klantgerichte service bekleedt
PHI DATA al meer dan 35 jaar een vooraanstaande positie binnen de sector.
Voor onze vestiging in Wemmel zijn wij dringend op zoek naar een:

Verkoper Binnendienst Technische Oplossingen M/V
Mobile & Scanning Solutions
Functie:







Als Verkoper 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 Verkoper Binnendienst werk je samen met het extern salesteam en
rapporteer je aan de Sales Manager.

Profiel:











Als Verkoper 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 Verkoper 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.

Ons 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.
Gepaste technische opleidingen door PHI DATA en haar leveranciers
Wij hanteren een dynamische en informele werksfeer.
Je competitief salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen.

Interesse?

Stuur je CV en motivatie via email naar kroothans@phidata.be of per brief naar PHI
DATA, Dhr. Kurt Roothans - Sales Manager, Heide 11, B-1780 Wemmel.
Voor bijkomende informatie kan je ons contacteren op het nummer 02/456 93 23 of
onze website raadplegen: www.phidata.be

