Sales advisor digitale technologie
Taak
Om het Benelux Sales team te versterken, zijn wij op zoek naar Jou als Junior Sales.
Miller Graphics Group is een belangrijke schakel in de grafische verpakkingsindustrie.
Met hun kennis, workflows en hoogwaardige digitale services helpen ze vele 'brands' in hun
strijd naar een juiste eindverpakking. Steeds belangrijker in deze organisatie worden de
digitale oplossingen, de positionering ervan en verdere innovatie van deze systemen. Miller
Graphics Group is een sterke organisatie met 15 filialen verspreid in Europa en Afrika.
Werken bij een topspeler?
Functie
Kan jij niet wachten om met jouw communicatieve skills en digitale kennis, nieuwe klanten en
omzet binnen te halen! Het adviseren van klanten over marktontwikkelingen en de kansen die
de digitale oplossingen kunnen bieden, doet jou watertanden? Top! Heb jij de drive om te
presteren? Wil je verder kunnen groeien in een innovatieve organisatie? Wellicht ben jij dan de
sales advisor die wij zoeken!
Je gaat afspraken maken bij prospecten om de brede digitale oplossingen te promoten
en verkopen.
Je biedt ondersteuning aan de klant, volgt klanttevredenheid op en brengt ze in contact
met de technical - of customer service-afdelingen.
Je coördineert offertetrajecten en verzorgt de opvolging daarvan.
Je hoeft dit alles uiteraard niet alleen te doen.
Een gedreven Sales Manager zal jou ondersteunen en met jou de perspectieven en
behaalde resultaten analyseren.

Profiel
• Je hebt sterke affiniteit met digitalisering, je bent een echte digital native
• Je hebt al een eerste succesvolle ervaring als verkoper van diensten in een B2B omgeving
• Je bezit commercieel inzicht met oog voor marktkansen, aan vlotte overtuigingskracht en
resultaatgerichtheid heb je geen gebrek .

Aanbod
Aantrekkelijke functie met een breed takenpakket en zeer veel ruimte voor eigen inbreng.
Je komt terecht in een internationaal bedrijf in volle expansie en maakt deel uit van de digitale
technologie die zich in de markt onverminderd doorzet.
Een sterk en ervaren team staat voor je klaar!
Voor verdere vragen, contacteer ons gerust
Een passend salaris in functie van je ervaring en competenties Heb je er al zin in? Aarzel dan
Email: sophie@per-se.be
niet om te solliciteren.
Tel: 056/29 37 50
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