Vertegenwoordiger gezocht (M/V/X) in loondienst of op zelfstandige basis
OptiCom International NV
OptiCom is reeds 20 jaar een vaste waarde in de wereld van visuele communicatie. Als ervaren signmaker uit Olen zijn wij
gespecialiseerd in het realiseren van allerhande reclameboodschappen.
Een greep uit ons aanbod: Full colour printen, spandoeken, wagenbeletteringen, gevelreclame, lichtreclame, reclamezuilen,
werfborden, stickers, glasdecoraties, textielbedrukking, poster & display systemen, …
OptiCom staat in voor het ganse traject: advies, offerte, ontwerp, productie en plaatsing: we voeren alles uit in eigen beheer.
Wij zijn op zoek naar een extra vertegenwoordiger voor Vlaanderen of België, in loondienst of op zelfstandige basis.

Takenpakket?
• Je prospecteert in de eerste plaats op spontaan binnengekomen leads.
• Je brengt bedrijven in kaart en gaat op zoek naar nieuwe leads in Vlaanderen en/of gans België. Heb je reeds een
netwerk dat je kan aanspreken? Helemaal top!
• Je maakt afspraken en gaat ter plaatste bij de klant om hen een gepaste oplossing voor te stellen. Je voorziet hen
van de nodige productinformatie, voert verkoopsgesprekken en je sluit nieuwe samenwerkingsovereenkomsten af.

Wie zoeken we?
• Met jouw vriendelijke en vlotte attitude ben jij de vertrouwenspersoon voor elke klant die je binnenhaalt.
• Je weet van aanpakken en je hebt zin om de klantenportefeuille flink te verhogen. Je hebt een positieve houding,
een tegenslag schrikt jou niet af!
• Je hebt minimaal enkele jaren ervaring in de prospectie en verkoop in een B2B context.
• Wil je op zelfstandige basis aan de slag? Dan beschik je over relevante ervaring in de signing sector.
Liever in loondienst? Dan kunnen wij voor een extra opleiding zorgen.
• Tenslotte spreek je vloeiend Nederlands. Spreek je daarbovenop Engels en/of Frans, dan is dat een enorm
pluspunt.

Wat hebben wij te bieden?
• Een gevarieerde en uitdagende job in een groeiend familiebedrijf met fijne en ervaren collega’s, in een vlot
bereikbare omgeving.
• Voor deze functie zijn er 2 mogelijkheden:
een voltijds contract in loondienst (38u - op vrijdag stoppen we om 15u) met een motiverende verloning of een
contract op zelfstandige basis met een variabele verloning in functie van gerealiseerde verkopen, dat in
combinatie met een basisloon.
• Je hebt de kans om je eigen stempel te zetten en je werk zelf te bepalen.
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