SALES REPRESENTATIVE
WIE ZOEKEN WIJ?
Je bent de brandstof die het bedrijf draaiende
houdt, zonder jouw externe sales is er weinig
mogelijkheid tot groei. Je krijgt (na een
intensieve technische en/of commerciële
opleiding) verantwoordelijkheid om de groei van
OpenMotics te versterken in Limburg, VlaamsBrabant en Brussel.
Van sales targets krijg je energie en door die
energie verhoog je de klanttevredenheid door
het aanbieden van proactieve service en
inzichten naar onze (toekomstige) klanten toe. Je
klanten zijn voornamelijk projectontwikkelaars
(architecten – studiebureaus & installateurs). Je
gaat actief op prospectie en je bouwt bestaande
relaties verder uit.
Jouw inbreng is van groot belang voor onze
marketingacties en -inspanningen. Je
rapporteert aan de Sales & Marketing Director.

WIE ZIJN WIJ?
OpenMotics is een software & hardware platform
om een woning, gebouw of wijk te
automatiseren. Enerzijds verhogen we het
comfort van bewoners en eigenaars en
anderzijds optimaliseren we het energiebeheer
van je woning of gebouw(en) door het
gedetailleerd analyseren van elektriciteit, water,
gas... consumptie.
De missie van OpenMotics bestaat erin om
gebouwen automatisatie even relevant te laten
zijn als stromend water of elektriciteit.

WAT ZIJN JE SKILLS?

TEAMSPELER

LEERGIERIG

WAT IS JOUW PROFIEL?
Een persoonlijkheid gebaseerd op
ondernemerschap en verkopen is een must! Je
leeftijd en welk diploma je in je bezit hebt, zijn niet
onze grootste zorg. Commerciële ervaring en/of
horeca ervaring is een enorm voordeel, maar geen
vereiste. Dat praktisch denkend hoofd op je
schouders en die “awel, hoe zit het hier, vooruit met
de geit?” aanpak van jou is waarom we je zo graag
hebben. Interesse in de bouw & automatisering
helpt je om mee te denken met je klanten.

ONDERNEMEND

HUNTER
NEDERLANDS,
FRANS & ENGELS

Je onthoudt verjaardagen en vergeet overuren. Je
bent verantwoordelijk genoeg om met een losse
sfeer om te kunnen.

WAT IS JE TALENKENNIS?
Naast het Nederlands kan je je vlot
uitdrukken in het Engels en het Frans.

CONTACTEER ONS SNEL!
Stuur je CV en motivatiebrief naar
jobs@openmotics.com

