ATRIUM OPLEIDINGEN
TRUIBROEK 51
3945 HAM
BELGIE

zoekt:

1 Telesales – (België)
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 “Telesales” met een passie voor veiligheid om ons vast
team te versterken.
Je verantwoordelijkheden;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de professionele uitbouw van Atrium in jouw regio.
Je gaat telefonisch actief op zoek naar potentiële klanten en beheert een eigen opgebouwde
klantenportefeuille.
Je ziet in elke vraag een uitdaging en zoekt samen met je klant een geschikte oplossing.
Je bent een meester in actief luisteren en hebt aandacht voor de vraag achter de vraag.
Met je commercieel inzicht en je mondelinge vaardigheid slaag je erin om resultaatgericht te
werk te gaan.
Je bent verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van je gesprekken in het
systeem.
Je denkt creatief mee met de klanten en adviseert hen over opleiding(en) die het beste
aansluiten bij hun noden.
Je verzamelt de nodige gegevens om een offerte op te maken en volgt deze vervolgens op.
Je streeft naar een optimale klanttevredenheid.
Je volgt de (wettelijke) ontwikkelingen, op het vlak van veiligheid, nauwgezet op.

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 reeds een eerste ervaring als telesales achter de rug.
Ervaring in de volgende sectoren, HR, opleidingen, veiligheidsmateriaal is een plus
Je bent klantgericht en commercieel.
Je bent enthousiast en legt gemakkelijke nieuwe contacten.
Je hebt een verzorgd en aangenaam taalgebruik
Indien je tweetalig bent (Nl/Fr) is dit een troef.
Je hebt een vlotte computerkennis (Word, Excel, …)
Je bent een teamplayer, nauwkeurig en stressbestendig.

Wat bieden wij?

Je komt terecht in een groeiend gezond bedrijf met een leuke werksfeer, interne opleidingen en op
termijn doorgroeimogelijkheden.
Je ontvangt een marktconform salaris, groepsverzekering, … .

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.

