Over ons

Over ons
PCS Knokke is het aanspreekpunt voor ICT in
Knokke-Heist sinds 1991. Wij bieden alle oplossingen
op vlak van IT en Telecom voor zowel particulier als
business klanten. Hiervoor hebben we een dynamisch
en innovatief team verkopers, programmeurs, computer
techniekers en administratieve medewerkers.

Accountmanager - External Sales/Hardware
Jouw functie
We zoeken een enthousiaste verkoper die dankzij zijn ervaring, kennis en inzichten ons team
kan versterken. Als external sales medewerker ondersteun je klanten in het maken van de
juiste keuze van hardware en IT-infrastructuur.
Je bent actief in het opsporen van nieuwe klanten en/of projecten en zorgt dat lange termijn
relaties opgebouwd worden. Verkoopstargets zijn een uitdaging voor jou en ze stimuleren jou
tot een positief verkoopresultaat.

Jouw profiel
Persoonsgeboden competenties
Je bent commercieel ingesteld,
resultaatgericht, proactief,
overtuigend, gedreven en een
doorzetter.
Je hebt een luisterend oor en weet
probleemstellingen of vragen overtuigend
te vertalen in gepaste oplossingen.

Ervaring:
Minstens 5 jaar sucesvolle ervaring in een
soortgelijke functie binnen de IT-sector
Opleiding:
Je hebt bij voorkeur een bachelor diploma
in een technische richting, of ben jij
gelijkwaardig door ervaring.
Kennis:
• MS Office
• Affiniteit met ERP-pakketten,
bedrijfsprocessen en IT-netwerken
Talen:
Nederlands (uitstekend)
Frans (goed)
Engels (goed)
Rijbewijs: B

Jouw taken
• Je bezoekt en adviseert klanten over hun IT-infrastructuur
en behoeften. Je bent verantwoordelijk voor het binnehalen
van opdrachten via doelgerichte prospectie
• Je zorgt voor een correcte verkoop volgens vastgelegde
procedures
• Je staat hiertoe zelf in voor de planning van jouw agenda
en offerteopvolging
• Je overlegt met je collega’s over mogelijke issues die
dienen geëscaleerd te worden
• Je blijft op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in ons
vakgebied en ziet deze als opportuniteiten voor verkoop.

Wat wij bieden
• Een aantrekkelijk loon aangevuld met extra legale voordelen
• Een bedrijfswagen met tankkaart en een gsm-abonnement
• Een stimulerende en flexibele werkomgeving
• Een boeiende job met veel afwisseling
• Interne en externe opleidingen worden aangeboden teneinde
jouw kennis verder te kunnen ontwikkelen

Interesse?
Wij horen graag van jou!
Stuur je CV en motivatiebrief naar koert@pcsknokke.be

www.pcsknokke.be/jobs

