Sales Manager (M/V/X) Fulltime
BikeExchange is opgericht in 2014 en maakt deel uit van de Australian Marketplacer Group. BikeExchange is een marktplaats
voor fietsen, actief in in Australië, Nieuw-Zeeland, de VS, Canada, Colombia, Duitsland, België en Nederland. Zoals je leeste
cht een wereldwijd online platform, met als doel de lokale fietsretailers en de eindconsument ondersteunen met een
innovatief multi-channel concept.
Door de constante groei is ons jonge team op zoek naar een gemotiveerd, ruimdenkend talent die graag zou willen
deelnemen aan een spannend project en door zijn of haar communicatieve en commerciële vaardigheden bij kan dragen
aan de verdere groei van BikeExchange.

Wat ga je doen?
>

Voortdurende, strategische uitbreiding van ons dealernetwerk.

>

Je bouwt je eigen klantenbestand op door telefonische acquisitie en begeleidt deze op lange termijn.

>

Wees je eigen coach en adviseur op het gebied van e-commerce, online verkoop en marketing voor onze klanten.

>

Op partnerschap gebaseerde ondersteuning en zorg voor bestaande klanten.

>

Verantwoordelijk voor het maken van aanbiedingen voor onze klanten en het opvolgen ervan tot aan het sluiten van het
contract.

>

Wanneer het weer mogelijk is ondersteuning van ons team op evenementen en beurzen.
WAT WACHT ER OP JOU?

JOUW PROFIEL
>

MBO+/HBO werk en denkniveau

>
>
>

>

Een goed verkoopbaar, aantrekkelijk en trendy product

Ervaring in sales / accountmanagement is een pré

>

Een jong, ambitieus en professioneel team

Klant- en verkoopgerichte manier van werken

>

Internationale ontwikkelingsmogelijkheden

Sterke teamgerichtheid, communicatieve vaardigheden en
doorzettingsvermogen

>

Collegiaal teamwork en een vriendelijke werksfeer
Een prestatie gebonden beloning

>

Plezier aan de telefoon en een persoonlijke telefoonstem

>

Onafhankelijke en gestructureerde manier van werken

>

Buitengewone incentives en beursevenementen

>
>

Hoge vastberadenheid en een sterke wil om te slagen

>

Thuiswerken is voor jou geen probleem

>

Affiniteit met digitale media / sport / de fiets is gewenst

Hebben we je interesse gewekt?
We kijken uit naar je sollicitatie met een gedetailleerd CV en motivatie waarom jij bij
BikeExchange past. Dit kun je sturen naar:

jobs@ bikeexchange.be
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