Connect24-7 zoekt interne verkoop medewerkers – M/V
Vacature
Connect24-7 is een snel groeiend bedrijf dat meer dan 1.200 restaurants, food shops en
diverse partners ondersteunt bij het nog efficiënter runnen van hun zaak:
•

Eenvoudig te bedienen kassa, handhelds en beheer modules

•

Gebruiksvriendelijke verkoop apps zoals de klantgerichte webshops, tafelreservaties
& klantenkaarten

•

Innovatieve services zoals bestellen en betalen via de smartphone

Connect24-7 biedt eerlijke en onafhankelijke producten en services voor de echte food
professionals! Duidelijke waarde voor de eindgebruikers, dat is wat je gaat adviseren.
Het diverse team met super kantoor in Rumst - 10 min onder Antwerpen; geen files! - zoekt
enthousiaste doorzetters om een van de snelst groeiende startups in België verder te
versterken. Belangrijkste verantwoordelijkheid is het correct contacteren en creëren van
leads binnen de restaurant en food markten en het ondersteunen van de externe sales
developers. De uitdaging ligt vooral bij het overbrengen van onze passie & vertrouwen
tijdens de gesprekken met de restaurants & food shops. Na een gedegen opleiding ben je
verantwoordelijk voor je eigen regio.

•

Een uitdagende job in een toffe werkomgeving

•

Belangrijke plaats binnen jong en dynamisch team - goede werksfeer

•

Voldoende verantwoordelijkheid om je commerciële en/of technische kunnen te
ontwikkelen – technische kennis is niet vereist

•

Een goed salaris op basis van je inzet en prestaties

•

Opleidingsmogelijkheden

Gewenst profiel
•

Je hebt minimaal hoger onderwijs werk- en denkniveau

•

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden

•

Je bent een overtuiger en doorzetter

•

Je kunt ook op minder succesvolle dagen je positieve instelling inzetten bij het
overtuigen van leads

•

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse, Franse en Engelse taal in woord
en geschrift

•

Je vindt het leuk om met mensen in contact te zijn, je bent nauwkeurig en
stressbestendig

•

Je werkt graag constructief samen met het team op een professionele en collegiale
manier

•

Je hebt een passie voor de Horeca

•

Je hebt enige telefonische advies of verkoop ervaring

•

Je bent beschikbaar voltijds, 20 - 24 uur per week of voor studenten minimaal 2
dagdelen per week

•

Je bent flexibel inzetbaar van maandag tot en met vrijdag

We nodigen je graag uit om te solliciteren. Wij horen graag waarom jij voor Connect24-7 wilt
werken en waarom je denkt geschikt te zijn voor deze functie.

Denk jij dat jij de perfecte persoon bent voor deze baan? Reageer dan snel per e-mail met
een motivatie en je uitgebreide CV.

Connect24-7.com
HR – Tjerk Homminga
Petrus van der Taelenstraat 2
2840 Rumst
info@Connect24-7.com

