Handicare Stairlifts is een van de internationale marktleiders waar elke dag zo’n 500 vakmensen werken aan
de beste trapliften. In 2016 hebben wij ongeveer 35.000 Handicare trapliften geproduceerd en geïnstalleerd
zodat onze klanten veilig en zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Vanuit Heerhugowaard (NL)
en Kingswinford (UK) ontwikkelt, produceert en verkoopt Handicare Stairlifts trapliften voor alle soorten
trappen, overal ter wereld. Handicare Stairlifts is actief in 32 landen en heeft vestigingen in Nederland,
Verenigd Koninkrijk, China, Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en Duitsland.

Door onze groei ontstaat er een vacature voor een

Adviseur Direct Sales
Gelderland - Utrecht
Ben jij een salesgedreven, energiek en flexibel persoon?
Als adviseur in de buitendienst ga je ervoor om het maximale uit elk gesprek te halen. Je wilt altijd winnen en
elke lead converteren naar de best passende oplossing. Dit resulteert in een plaatsing van een Handicare
traplift.

Elk gesprek is anders zo ook de oplossing op maat welke je aanbiedt. Deze oplossing kun je tijdens het
adviesgesprek met de meest geavanceerde middelen visueel maken voor de klant.

Met de afdeling Verkoop Binnendienst vindt een dagelijkse sparringsessie plaats om ook na jouw bezoek het
maximale te bereiken. Dit bereik je onder andere door op de juiste manier samen te werken met de
binnendienst wat zich uit in een verhoogde conversie. Je komt te werken in een jong, ambitieus en dynamisch
team.

Je bent verantwoordelijk voor een eigen rayon toch dien je je als een teamspeler op te stellen vanwege het
bereiken van de gezamenlijke doelstellingen.

Daarnaast vinden er gedurende het verkoopjaar uitdagende trainingen en coachingmomenten plaats. Alles is
erop geënt om jouw conversie zo hoog mogelijk te laten worden. ‘Sales to the Max’.

Wat verwachten wij van jou:
-

Je bent initiatiefrijk, sterk bevlogen en ambitieus.

-

Je beschikt over een afgeronde mbo opleiding en hebt minimaal 2-5 jaar ervaring in de sales, bij voorkeur
aangevuld met een NIMA-A opleiding.

-

Je staat stevig in je schoenen, en beschikt over een hoog en goed relativering- en reflectievermogen.

-

Je bent communicatief (zeer) krachtig, tactvol, empathisch en sensitief.

-

Je bent gebrand om doelen te bereiken. Zowel op individuele basis als met het team.

-

Je bent in woord en geschrift vloeiend in Nederlands en Engels.

Wat bieden wij?
Een interessante, uitdagende functie in een ambitieuze, sterk groeiende, internationale onderneming. Een
eigen rayon waaruit het maximale kan worden gehaald. Een innovatieve organisatie waar mensen met ideeën
zich thuis voelen. Een op inzet en prestatie afgestemd arbeidsvoorwaardenpakket en bovenal een enthousiast
team van collega’s, die geloven in het product, de markt en het bedrijf. De markt bevindt zich in een
dynamische fase en biedt een enorm groeipotentieel. Daarnaast zijn er voldoende mogelijkheden om jezelf
verder te ontwikkelen en wordt een marktconform salaris en bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden
geboden.

Je interesse gewekt in bovenstaande vacature?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ingrid de Vries, HR Manager, telefoon
(072) 576 8888.
Stuur jouw sollicitatiebrief met CV voor 11 juli naar:
Handicare Stairlifts
T.a.v. afdeling HR
Postbus 39
1700 AA Heerhugowaard
Of mail naar: banen@handicare.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

