Medewerker Sales Support (Cuijk)
Axender is een toonaangevende verspreider van folders en huis-aan-huis bladen in Nederland. Vanuit ons hoofdkantoor
in Nieuwegein bedienen we een breed scala aan (inter-)nationale klanten. Er werken circa 300 medewerkers op
verschillende locaties in Nederland bij Axender. Ondernemerschap, integriteit, deskundigheid en ambitie staan centraal
in onze organisatie.
Functie eisen
Functieomschrijving
De Medewerker Sales Support ondersteunt de verkoop
buitendienst met alle voorbereidende werkzaamheden.
Daarnaast begeleid Sales Support bestaande en nieuwe
klanten binnen Axender. De Medewerker sales support is
onderdeel van de afdeling Sales en rapporteert hiërarchisch
aan de Sales Manager.
Werkzaamheden
1. Onderhouden van contacten met bestaande en nieuwe
klanten.
2. Benaderen van potentiële klanten door middel van
telefonische acquisitie
2. Inplannen van bezoeken voor de Accountmanagers.
3. Vastleggen van alle gegevens in het Verkoop Informatie
Systeem
4. Zelfstandig verwerken van overeenkomsten en
communicatie richting klanten en interne organisatie. (spil in
de organisatie)
7. Zorgen voor een optimale samenwerking tussen klanten en
Axender.
Profiel
Wij zoeken een resultaatgerichte en proactieve collega met
een flexibele instelling. Je werkt goed samen maar bent ook in
staat je werk zelfstandig te doen. Je denkt graag mee over
oplossingen die verder gaan dan de grenzen van je eigen
functie. Je houdt van een no-nonsense omgeving waar jouw
nauwkeurigheid en proactieve werkhouding prima bij past.













Je vindt het leuk en uitdagend om telefonisch
in contact te treden met onbekenden en bent
een doorzetter
Het willen verkopen is je tweede natuur en je
straalt in je werk enthousiasme uit
Je bent correct en plezierig aan de telefoon en
weet de aandacht van klanten vast te houden
tijdens een gesprek
Je werkt doelgericht, planmatig en
transparant naar het beoogde resultaat
Je gaat integer en respectvol om met klanten,
collega’s en vertrouwelijke informatie
Je maakt duidelijke afspraken met klanten en
legt deze ook vast.
HBO werk- en denkniveau aangevuld met
relevante sales opleidingen en/of trainingen
Enige werkervaring in een commerciële
omgeving
Ervaring met verkoop informatie systemen en
Microsoft office programma’s
Woonachtig in Cuijk in of omgeving is een pre


Aanbod
Axender biedt een unieke kans om je kennis en
ervaring te vergroten in een dynamische organisatie
die zich kenmerkt door resultaat- & klantgerichtheid,
samenwerking en betrokkenheid. Je werkt in een
prettige, innovatieve en informele werksfeer. Het
betreft een fulltime functie voor 40 uur per week, je
werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag. Wij
bieden een marktconform salaris in lijn met de zwaarte
van de functie en jouw ervaring.

Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op
www.axender.nl
Je sollicitatie kun je mailen naar:
solliciteren@axender.nl
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