			 Vacature Sales
ZIEN in de Klas zoekt een Sales specialist die een bijdrage wil leveren aan onze missie:
alle klassen gelukkig zien & gelijke kansen voor elk kind!
Wij zijn een onderwijsadviesbureau en richten ons op het meebouwen aan een sterke basis binnen de school, zodat
zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Wij leveren diensten in diverse regio’s, zijn
actief in het maken van onderwijsinnovaties en lanceren regelmatig nieuwe diensten en producten.

Wij zoeken:
•
iemand die op pad gaat naar de basisscholen in Nederland (regio met name de Randstad);
•
een proactieve generalist die ervoor zorgt dat onze mooie producten aangeboden worden aan (basis-)scholen;
•
iemand die de verkoop uitvoert in de buitendienst en zaken afhandelt met de binnendienst;
•
een gestructureerd, daadkrachtig persoon, die goed kan afstemmen met klanten, collega’s en manager.
Ook ben je verantwoordelijk voor:
•
data-analyses en updaten van manager;
•
communicatie richting klanten;
•
signaleren van ontwikkelingen in de markt;
•
bezoeken van onderwijsbeurzen (aanwezig in stand en organiseren van follow-up) en bezoeken van klanten.
Welke achtergrond heb je?
•
HBO Pabo/Pedagogiek, HBO Marketing en /of Communicatie en/of Sales;
•
je hebt kennis van het onderwijs en de bijbehorende cultuur;
•
je hebt bij voorkeur ervaring met sales van producten in het onderwijs;
•
je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
•
ondernemend en marktgericht;
•
verantwoordelijk en zelfstandig;
•
uitstekende contactuele eigenschappen.
Wat bieden wij jou?
•
een baan bij een jong, ambitieus en inpirerend bedrijf;
•
een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
•
een prima salaris;
•
werken in een ambitieus en gezellig team met enthousiaste en gemotiveerde collega’s.

Interesse in deze vacature?
Is dit dé baan die bij je past en wil je graag bij ZIEN in de Klas werken? Stuur je motivatiebrief
naar s.jacobs@zienindeklas.nl.

Iets inhoudelijks weten over deze baan?
Suzanne Jacobs is voor vragen bereikbaar via 06-13670778.

