Xeroboutique Groep (3de Xerox partner binnen Europa) is een toonaangevende speler in de
distributie en het onderhoud van afprint- en kopieeroplossingen van Xerox.
Aangezien haar steeds toenemende groei en om de commerciële team van de groep te
versterken, zijn wij op zoek, voor ons filiaal BOP Xeroboutique Brussel, naar meerdere (m/v):

Sales Consultant
Uw missie:





U beheert uw eigen klanten- en prospectportfolio
U promoot onze ganse diensten- en productengamma
U onderhandelt met klanten en overtuigt hen volgens de algemene commerciële
bedrijfspolicy
U bereikt uw objectieven

U benadert een zeer uiteenlopend cliënteel (zowel KMO’s als grote entiteiten) met talrijke zeer
innovatieve communicatie en marktanalyse tools.
Naast het reactievermogen en het zelfbestuur van een bedrijf op mensenmaat geniet u van de
voordelen van een wereldwijde groep zoals Xerox.

Uw profiel:








Je hebt een Bachelor- of Master opleiding
Je bent een echte doorzetter, wiens uitdagingen motiveert
Je bent enthousiast, dynamisch, nieuwsgierig en verkoop is op uw vel geschreven
Je bent een subtiele onderhandelaar, aanhoudend en autonoom en hebt,
vanzelfsprekend, een geboren gevoel voor contactname
Je integreert gemakkelijk in een jong, dynamisch, succes- en transcendentiegedreven
team
Tweetaligheid NL/FR is een plus
Je hebt MS Office tools totaal onder de knie

Ons aanbod:







Een boeiende job binnen een sterk georganiseerde structuur
Een jonge en dynamische werksfeer binnen een permanent evolutief en concurrerende
sector
Een contract van onbepaalde duur, met bediende statuut
Een aantrekkelijk salarispakket, waarvan een deel in verhouding is met uw resultaten
(vast loon + variabel + bonussen, bedrijfswagen, laptop, reizen, …)
Een permanente opleiding
Doorgroeimogelijkheden

Interesse?
Druk op onderstaande “Solliciteer” knop en stuur uw Curriculum vitae (met uw motivatie brief).

Over Xeroboutique:
De Xeroboutique Groep groepeert een aantal exclusieve dealers van het merk XEROX
Elke dealer benadert de steden van een geografisch afgebakende sector.
Naast de uitvoering en monitoring van het handelsbeleid en de waarden van XEROX, garandeert
de Xeroboutique Groep :





Een deskundige kennis
We streven naar een uitgebreid pakket aan diverse aanvullende diensten om de creatie,
productie en documentbeheer binnen uw bedrijf te optimaliseren
De beschikbaarheid van teams: commerciële, administratieve en technische teams
Een duurzaamheid van de zakelijke relatie.

