V A C A T U R E | S a l e s M a n a g e r Mechelen, Belgium
EVENTRONICS is op zoek naar een ervaren sales manager die state-of-the-art concepten op de wereld wil loslaten
voor digitale, hybride en fysieke evenementproducties.
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waar je je sales-talent kan tonen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

WAT GA JIJ DOEN?

► Je bezoekt bestaande klanten en doet aan actieve prospectie;
► Je bouwt lange termijnrelaties uit met je klanten, geeft efficiënt advies met professionele
ondersteuning en reikt oplossingen op maat aan;
► Je bent voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën en marktopportuniteiten;
► Je maakt deel uit van het commerciëel team en je werkt samen met de Accountmanager;
► Je werkt intensief samen met jouw collega's die je ondersteuning bieden bij de opmaak van je offertes
en je de nodige inzichten geven in onze producten en diensten;
► Continu volg je je offertes op tot en met de ondertekening van het contract;
► Je zorgt ervoor dat het vooropgestelde budget behaald wordt;
► Je bent medeverantwoordelijk voor de groei van het bedrijf op omzetbasis.
__________________________________________________________________________________________

WAT ZIJN JOUW SKILLS?

► Je hebt min 1 jaar saleservaring, bij voorkeur in de audiovisuele sector of aanverwant
(IT, Technologie, ..);
► Je hebt organisatie- en onderhandelingstalent, bent uiterst communicatief met een pragmatische
aanpak en de nodige overtuigingskracht;
► Dankzij je sterke affiniteit met technologische oplossingen ben je een geloofwaardige en professionele
gesprekspartner;
► Je bent een enthousiaste teamspeler met uitgesproken zin voor initiatief en doorzettingsvermogen;
► Creativiteit, initiatief- en ondernemingszin worden zeer gewaardeerd;
► Microsoft office kent geen geheimen voor jou;
► Je spreekt vlot Nederlands en Engels (Frans is een grote plus).
___________________________________________________________________________________________
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WAT MAG JE VERWACHTEN?

Een uitdagende opdracht;
Een aangename, open en stimulerende werksfeer bij een ambitieus bedrijf;
Een voltijdse opdracht (38 uur / week) die onmiddellijk ingaat;
Betrokkenheid bij aantrekkelijke, diverse en internationale projecten;
Een competitief salarispakket met interessante voordelen (bedrijfswagen in functie van de job, gsm,
laptop,...);
► Zeer leuke collega's en vergeet de bar op kantoor niet "
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KLAAR VOOR DE UITDAGING?

Solliciteer dan nu! Stuur ons jouw CV naar jobs@eventronics.eu en overtuig ons van jouw motivatie. Als jij in
aanmerking komt voor deze functie, dan nodigen we je graag uit voor een eerste gesprek in onze kantoren te
Mechelen.
___________________________________________________________________________________________
WIE IS EVENTRONICS?

EVENTRONICS is een eventtechnologiebedrijf met reeds 15 jaar ervaring en een passie voor technologie en
evenementen. Onze missie is om evenementen te moderniseren en digitaliseren met complete technologische
oplossingen.
Wij zijn een toeleverancier voor de evenementenindustrie en bieden verschillende diensten en producten aan
die de volledige technologische productie van al jouw fysieke, hybride en digitale evenementen garanderen.
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We ontwikkelen en zetten online event platforms op;
We verzorgen allround videoproducties;
We produceren hoogwaardige digitale streamings;
We implementeren live en interactieve digitale event tools
We managen en adviseren voor elke technische productie.

En dit doen wij voor elk type evenement!
Met een enthousiast team van ervaren mensen maken we van elk project een unieke ervaring.
Let's go HYBRID with powering technology.
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