Job oﬀerte

Commercieel – Business Developper
Over picsoo :
Wij zijn uitgever van software-toepassingen, bestemd voor zelfstandigen en kleine ondernemingen,
actief sinds meer dan 30 jaar.
Picsoo is een full-web instrument voor een gemakkelijk beheer, eﬃcient, snel en bovendien aan een
concurentieel tarief. Onze vestiging is gelegen in Waterloo.

In het kader van onze missie verwachten wij van de kandidaat :
• Directe verkoop op inbound en andere contacten, verkregen via onze website en onze campagnes
(e-mail, formulier, oﬀerte …) teneinde een maximum aan verkopen te realiseren.
• Creatie, animatie en en ﬁdeliseren van onze indirecte verkoopskanalen (voortverkopers en
boekhoudkantoren).
• Advies geven via telefoon, e-mail, demo’s op afstand aan klanten en partners betreﬀende de
Picsoo-funtionaliteit, steeds met het oog op de- verkoop van onze software-modules.
• Demo’s kunnen realiseren op de locatie van de prospect : bij voortverkopers en boekhoudkantoren.
• De nodige acties kunnen ondernemen voor het bereiken van onze objectieven, door positieve
commerciele samenwerkingsverbanden.

Uw proﬁel :
• Verkopen zit U in het bloed
• Altijd relax aan de telefoon
• Houden van professionele afspraken op verschillende locaties. Wij doen enkel aan B2B en H2H.
• Vastberaden, resultaatgericht en met open geest om een dynamisch en gemotiveerd team te
vervoegen.
• Goede noties bezitten van Boekhouding/Beheer, zijn bijkomende troeven om te slagen in de functie.
• U bent service-gericht en houdt van klantencontact.
• U bent methodisch, nauwgezet, autonoom en aangetrokken tot werken in een klein team.

Uw vaardigheden :
• Rijbewijs is onontbeerlijk
• Tweetalig Nederlands (moedertaal) en Frans.
• Studies : Bachelorniveau met kennis van Boekhouding en beheer.

Oﬀerte :
• Wij bieden U een full-time contract.
• Een goed salaris tot verhouding met uw ervaring en de nodige voordelen verbonden aan de functie.

Hebt u interesse ?

Bedrijfsgegevens :

Stuur dan zeker Uw CV door:
Luc Kahn - lk@picsoo.eu

www.picsoo.be
Drève richelle 161M, 1410 Waterloo
02 737 95 90

