ATRIUM OPLEIDINGEN
TRUIBROEK 51
3945 HAM
BELGIE

zoekt:

1 Safety Advisor – (M/V, Limburg / Antwerpen)
Atrium is specialist (of een toonaangevende partner) op het vlak van veiligheidsopleidingen. We
stellen veiligheid op de eerste plaats en streven naar een veilige werkplek voor iedereen! Ons motto
is: “Go for zero safety incidents”.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega “Safety Advisor” om ons vast team te versterken.
Je verantwoordelijkheden;
•
•

•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de commerciële uitbouw van Atrium in jouw regio.
Je gaat op zoek naar potentiële klanten en beheert jouw klantenportefeuille, door o.a.
actieve prospectie, veiligheidsintakes, deelname aan netwerk- en klantenevents,
beursbezoeken, …
Je denkt creatief mee met de klanten en adviseert hen over opleiding(en) die het beste
aansluiten bij hun noden.
Je bent het aanspreekpunt voor jouw klanten.
Je promoot nieuwe opleidingen binnen jouw klantenportefeuille.
Je streeft naar een optimale klanttevredenheid.
Je volgt de (wettelijke) ontwikkelingen, op het vlak van veiligheid, nauwgezet op.
Je bereidt je wekelijkse (of tweewekelijkse) salesmeeting voor en deelt de opgedane
ervaringen met jouw collega’s.

Jouw profiel:
•
•
•
•
•

Je bent gepassioneerd door veiligheid en draagt graag jouw steentje bij tot het creëren van
een veilige werkplek voor iedereen, je bent tenslotte het visitekaartje van Atrium.
Je hebt minimum een 5tal jaar ervaring in een buitendienst salesfunctie.
Ervaring in de verkoop in volgende sectoren; HR, opleidingen, veiligheidsmateriaal is een plus
Je bent flexibel ingesteld op vlak van werktijden. Bepaalde klanten- en netwerkevents
kunnen ook ’s avonds of in het weekend doorgaan.
Je bent een teamplayer, nauwkeurig en stressbestendig.

Wat bieden wij?
Je komt terecht in een groeiend gezond bedrijf met een leuke werksfeer.
Je ontvangt een marktconform salaris, groepsverzekering, laptop, GSM, bedrijfswagen (incl.
tankkaart), … .
Je werkt in jouw eigen regio.

Plaats tewerkstelling:
Atrium opleidingen
Truibroek 51
3945 Ham
Sollicitatie
Reageren op deze vacature?
Voel je je aangetrokken tot deze boeiende uitdaging, dan zien we graag je CV en motivatiebrief
tegemoet. Deze kan je mailen ter attentie van Sofie Marien, sofie.marien@atriumopleidingen.be.

