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Uitbouw van bestaande relaties bij klanten uit diverse sectoren

Op zoek gaan naar nieuwe contacten en boeiende projecten

Netwerken, netwerken en netwerken …

Prospectie met de hulp van onze digitale marketingcampagnes

Aanbieden van uitdagende technologieën, gekoppeld aan een uitstekende dienst na verkoop

mét de ondersteuning van de technische collega’s

...

Al meer dan 50 jaar lang garanderen wij kwaliteit en zekerheid in onze dienstverlening naar onze
klanten toe. Zo zorgt De Sutter Electronics er voor dat ondernemingen altijd en overal efficiënt
kunnen functioneren en zich kunnen concentreren op hun eigen passie.

Ben jij gepassioneerd door de (hoog-)technologische wereld waarin we leven, ook al ben je er geen
expert in? Sta je open om op je eigenste manier de (soms) technische uitleg te verschaffen aan
onze klanten en prospecten? Kortom, durf jij het podium opspringen en op jouw manier het
gillende publiek te begeesteren met technische bindteksten en refreinen?

Indien je volmonding “Ja” kan antwoorden op deze 3 vragen; dan zijn wij op zoek naar jou om ons
A-team te versterken! Om onze onderneming extra slagkracht te geven zijn we bij De Sutter op
zoek naar een ambassadeur.

Wij stellen alles in het werk om jou een carrière aan te bieden die je op het lijf is geschreven.
Kortom wij kijken verder dan je CV en houden rekening met wie je bent en wat je wilt.

Sales Rockstar

Over jou

Je hebt al een eerste commerciële ervaring achter de rug

Verkopen is voor jou

Luisteren naar de klant; ... met de bedoeling om te connecteren

Een oplossing bieden; … is dan de logische volgende stap

En dat hele proces is … helemaal jouw ding

Je bezit een rijbewijs B

Tu parles le français, or a little bit of English



Producten en diensten, die enerzijds onvermijdelijk zijn en anderzijds een mooie uitdaging

Bedrijfswagen met tankkaart

De nodige basgitaren en drumstellen

Prima loon aangevuld met salesbonus

Een duurzame, up-to-date en intensieve opleiding waarmee je alle podia aankan

Enthousiaste collega’s en begeleiding in een professioneel team

Dé beste koffie van het land, steeds met een lekker koekje!

...

Sales Rockstar

Jij de job, wij de rest 

Jouw traject bij De Sutter gebeurt helemaal op jouw maat! Zo zorgen onze opleidingen niet enkel en

alleen voor jouw linkerhersenhelft, ook je creativiteit wordt getriggerd. Wij zorgen voor de ideale mix

om al je zintuigen op scherp te zetten en je klaar te stomen voor het echte werk.

Zo gaan we aan de slag met call-days, vogelpik-sessies, rollenspelen, field visits, praktijk sessies, … je

vergezelt zelfs onze techneuten bij werkelijke installaties! Heel wat prikkels om jouw carrière kracht

bij te zetten en je elke dag te laten bijleren.

Ons aanbod

Overtuigd van wat je gelezen hebt? Stuur dan jouw CV door naar hello@desutter.be en wij behandelen

jouw sollicitatie zo snel mogelijk! Tot dan, en succes! 

Graag meer weten over De Sutter Electronics? Bezoek dan onze website op www.desutter.be 

Je bent ook altijd welkom in ons kantoor, gelegen in de Parkstraat 15, 9620 Zottegem.

Kom jij ons team versterken?


