VACATURE COMMERCIEEL TALENT
Jobomschrijving
Painting with Light is een team van experten in belichting, video en multimedia dat elke uitdaging weet te vertalen naar
een unieke beleving en dit zowel op technisch als creatief vlak! Wij willen de wereld mooier maken en het publiek
onvergetelijke ervaringen laten beleven.
Om ons Projectendivisie Team te versterken zijn wij op zoek naar een getalenteerd commercieel talent. Het primaire doel
van deze functie is de groei van de verkoop van projecten te ontwikkelen en ondersteunen binnen de Benelux en Europa.
Jouw focus ligt op leisure- en entertainment klanten maar ook op retail en architainment opportuniteiten.
Je adviseert onze klanten om hun idee, wens, droom of doelstelling waar te kunnen maken. Samen met je team
bestaande uit project managers, designers, ingenieurs en programmeurs ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van
creatieve en technische oplossingen voor deze klanten.
Je taak bestaat erin aan de behoeften en verzoeken van de klant te voldoen, tijdig op hun vragen te reageren en hen een
positieve customer experience te bieden. U beschikt over uitstekende communicatie- en onderhandelingsvaardigheden
en stelt de klant voorop.
Jij voelt dan ook moeiteloos aan wat onze klanten willen, nog voordat zij zich daar zelf bewust van zijn.

Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beheren van een klantenportefeuille met oog op lange termijn succes.
Actief op zoek gaan naar nieuwe verkoopopportuniteiten en opvolgen van leads.
Systematisch inplannen van bezoeken aan toegewezen klanten en potentieel nieuwe klanten.
Positieve klantenrelaties ontwikkelen en fungeren als aanspreekpunt om in hun individuele behoeften te
voorzien.
Bekijken en analyseren van de verkoopcijfers van je toegewezen accounts, gebieden voor verbetering
identificeren en nieuwe strategieën uitdenken om de verkoopcijfers te optimaliseren.
Verkooprapporten opmaken om te presenteren aan het management. De administratieve taken uitvoeren, zoals
ingave informatie in spreadsheets, om tot deze rapportage te komen.
Bijwonen van de nodige sales en projectenteam meetings.
Assisteren en deelname aan internationale beurzen en andere marketinginitiatieven.
Reizen en overnachtingen zijn daarbij mogelijk vereist.
Uw kennis steeds bijschaven door deel te nemen aan interne en externe opleidingsmogelijkheden, lezen van
professionele publicaties en zelfstudie.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewezen werkervaring als Accountmanager/BDM (ervaring binnen AV sector is een pluspunt).
Praktische ervaring in verkoop en de skills hebben om een uitstekende klantenervaring te bieden.
Je weet binnen een budget te werken en kan omgaan met strakke deadlines.
Je bent een echte teamplayer en hebt organisatietalent.
Je hebt degelijke kennis van MS Office en CRM-software.
Sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn een must.
Grondige kennis van Nederlands en Engels, zowel gesproken als geschreven.
In het bezit van een geldig autorijbewijs.

Painting with Light, a great place to work
Wij bieden een afwisselende baan in een open en collegiale werkomgeving. Je wordt goed opgeleid en begeleid tijdens je
inwerkperiode. Humor en plezier staan centraal in het werk. Je werkt op het kantoor in Genk en krijgt alle kansen om je
verder te ontwikkelen,
Bovendien maak je deel uit van onze award-winning projecten! Wil je werken werk voor en met fantastische klanten? Heb
je zin om met een jong maar professioneel en gepassioneerd team samen te werken? Wil jij je verder ontwikkelen binnen
je vakgebied. Vind je te gekke plekken in de wereld bezoeken leuk en hou je van een uitdaging? Wij zorgen voor een
gezellige werkplek en dat onze arbeidsvoorwaarden je bevallen.

Hoe solliciteren?
We ontvangen graag jouw motivatie en CV via jobs@paintingwithlight.be.
Heb je nog vragen? Stuur gerust een mailtje en wij geven je snel antwoord.

