VACATURE NR. 2021B01
Datum: 11/01/2021
Wij zoeken voor

Groep Weerwerk
Medewerker prospectie en verkoop
(freelance, deeltijds)
Groep Weerwerk biedt een waaier aan tewerkstelling, begeleiding en opleiding aan medewerkers die
(tijdelijk) moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt kunnen integreren (door een verslaving, psychische
problemen, langdurige werkloosheid, justitiële problemen,…). We zijn actief rond Roeselare, Gent en
Antwerpen.
Voel jij je als een vis in het water in een mensgerichte en stimulerende omgeving? Kan je vlot
communiceren, overtuigen en weet je potentiële klanten te identificeren? Heb je bovendien zin om
hen warm te maken om met ons samen te werken? Wil je je verkoopstalent inzetten voor een
sociaal doel? Lees dan zeker verder!
Als medewerker prospectie en verkoop zorg je voor het gericht aantrekken van nieuwe klanten
voor de diensten van Groep Weerwerk en voor het opleiden van collega’s. Je rapporteert aan de
directeur en werkt zo’n 40 dagen per jaar voor ons.
Jouw opdracht:
•

Je voert gericht prospectiecampagnes voor de verschillende diensten van Groep
Weerwerk (groenonderhoud, renovatie, verpakking, uitzendploegen, poetsen, stikwerk, was
en strijk, …) (B2B, externe verkoop)

•

Je contacteert potentiële klanten en je overtuigt hen om voor Groep Weerwerk te kiezen.

•

Je leidt leidinggevenden op in succesvolle prospectie en verkoop.

•

Je leert de organisatie grondig kennen en houdt die kennis up to date.

Plaats van tewerkstelling:
Gaardeniersweg 80, 9000 Gent
Je beweegt je voortdurend tussen de regio’s van onze vestigingen in Gent, Roeselare en Antwerpen.

Jouw profiel:
Je handelt vanuit kansen in de markt, onderneemt actie en bent klantgericht. Je houdt hierbij
steeds rekening met de belangen van de klant en de eigen organisatie.
Je ziet nieuwe mogelijkheden voor producten, diensten en klantengroepen rekening houdend met
de maatschappelijke ontwikkelingen.
Je bent sterk in overtuigen, adviseren en weet een goede eerste indruk te maken. Je bent
communicatief sterk.

Je hebt inzicht in de werking van de organisatie. Je ontwikkelt en verstevigt relaties binnen en
buiten de eigen organisatie en bouwt zo actief aan een netwerk.
Je competenties situeren zich minimum op bachelor niveau en je beschikt over minstens een drietal
jaar ervaring in een gelijkaardige job.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je hebt een statuut als zelfstandige.
Ons aanbod:
•
•
•
•
•
•

Startdatum: 01/02/2021
Opdrachten voor onbepaalde duur (40 dagen per jaar)
Freelance verhouding met vast volume aan opdrachten
Onkosten worden vergoed
Een aangename en dynamische werksfeer
Goede werk-privé balans: autonomie en regelmogelijkheden, flexibele werkuren, sluiting
tussen kerst en nieuwjaar, …

Hoe solliciteren:
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Pieter De Gryse, directeur Groep Weerwerk, op 09 223 02
04 of via pieter.de.gryse@weerwerk.be. Schriftelijk solliciteren kan tot en met 29/01/2021 (met
vermelding voor welke functie je solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij voorkeur via
e-mail, enkel via het adres vacatures@weerwerk.be.

