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Vacature New Business Sales

VACATURE NEW BUSINESS SALES
Wij zoeken een collega New Business Sales voor onze afdeling Commercie.
Het profiel waarin je je herkent, een aantal jaren werkervaring hebt om het te onderbouwen en
waarin je je talenten verder wilt ontplooien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een afgeronde HBO opleiding
je bent enthousiast en geeft niet op
je genereert zelf leads via allerlei kanalen en bent daarin creatief
je legt graag verbinding en netwerkt graag
je bent in staat om de behoefte van prospects te vertalen naar onze producten en diensten
je hebt affiniteit met software, systemen en telecom oplossingen
je werkt samen met onze verkooppartners
je werkt graag samen in ons team om nog meer uit jezelf en anderen te halen
gezien de samenstelling van het team is er ruimte voor een collega, die 2-5 jaar relevante
ervaring heeft

Wat biedt New Bridges?:
•
•
•
•
•
•

Je kunt een eigen bijdrage leveren om onze eigen software steeds verder door te (laten)
ontwikkelen;
Groeiende onderneming met volop kansen
Mooie mix tussen MKB-mentaliteit, klantgedrevenheid, collegialiteit, flexibiliteit en
professionaliteit
maatschappelijk relevant: oplossingen, die bijdragen aan veiligheid van mensen & milieu en
bedrijfscontinuïteit
Marktconform salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Wat wil je nog meer….?

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je reactie met motivatie en CV naar Hans Gorter,
directeur van New Bridges (per e-mail via de link bij deze vacature). Wil je eerst meer weten? Stuur
dan je vragen per e-mail of maak per e-mail een belafspraak. Je mag er op rekenen dat er een
uitgebreid selectie en (wederzijds) kennismakingstraject gebruikt wordt voordat er een eventueel
contract wordt aangeboden. Let op: reageer zo snel mogelijk om meegenomen te worden in de 1e
selectieronde.
Twee dingen die niet op prijs worden gesteld:
• simpelweg je c.v. insturen zonder motivatie waarom je denkt bij ons te passen
• acquisitie naar aanleiding van deze vacature (t.a.v. alle callcenters, adviseurs, bemiddelaars
etc: dat betekent dus niet bellen/mailen etc.). Organisaties die dat doen, worden gemeld bij
spamklacht.nl.
New Bridges
Calandstraat 44
3316 EA Dordrecht
+31 (0)88 6600333
www.newbridges.nl
www.nervecentre.nl
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