Vacature
Sales Consultant

Als Sales Consultant ben je onderdeel van het Sales & Marketing team,
maar onderhoud je ook warme banden met je collega’s van de servicedesk,
consultancy en productontwikkeling. Je hebt direct toegang tot de bedenkers en gebruikers van de software en zal snel ervaren hoe innovatief en
gedreven FileLinx is.
Wanneer je bij ons de uitdaging aangaat zal je intern opgeleid worden
om je functie als FileLinx Sales Consultant succesvol te kunnen uitvoeren.
Je wordt bovendien begeleid en ondersteund door gedreven en leuke
collega’s met jaren ervaring.
Wat verwachten we van jou?
In de functie van Sales Consultant heb je veel kennis van bedrijfsprocessen en zie je
kansen om het platform in te zetten voor oplossingen bij organisaties die we bezoeken. Je
bent als Sales Consultant verantwoordelijk voor het salestraject en adviseert de klanten
met de juiste oplossing. Je werk is het herkennen van kansen en behoeften bij nieuwe
en bestaande klanten en deze behoefte te vertalen naar een FileLinx-oplossing. Om een
succesvolle FileLinx Sales Consultant te kunnen zijn moet je inhoudelijke gesprekken op
verschillende niveaus binnen een organisatie kunnen voeren. De salestrajecten vereisen
vaak veel voorbereidende en after-sales activiteiten. Hierbij werk je nauw samen met de
ontwikkelaars en consultants om een offerte op maat aan de klant te kunnen presenteren.
Welke zaken vinden wij belangrijk:
• Minimaal HBO werk- en denkniveau op commercieel of bedrijfskundig gebied;
• Ervaring in de sales binnen een commerciële ICT-omgeving;
• Kennis van Exact Synergy, Mendix en SharePoint is een pré;
• Aantoonbaar succesvol in het adviseren en maatwerkoplossingen bedenken
voor bedrijfskundige processen;
• Communicatief vaardige gesprekpartner op management- of directieniveau;
• In bezit van rijbewijs B.
Wat hebben we je nog meer te bieden:
• Een inspirerende werkomgeving;
• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden;
• Een interessante doorgroeimogelijkheid;
• Mobiel en laptop van de zaak;
• Leaseauto.

Over FileLinx
FileLinx is een snelgroeiend
softwarebedrijf. FileLinx levert het
gereedschap waarmee duizenden
gebruikers hun werk gemakkelijker en overzichtelijker maken.
Het FileLinx-platform is uniek in
haar soort en biedt organisaties
een alternatief voor het ontwikkelen van maatwerksoftware. FileLinx is zeer geschikt voor onderzoeks- en technische bedrijven,
dossier intensieve organisaties en
overheidsinstellingen.
FileLinx biedt, met DigiData en
DONAU uitstekende standaard
oplossingen voor factuur- en
documentherkenning en verwerking.
Naast de genoemde standaard
softwareproducten levert FileLinx
maatwerk-oplossingen voor een
aantal van haar klanten.
De 40 medewerkers van FileLinx
werken vanuit hun eigen discipline voortdurend aan de producten,
de advisering of de ondersteuning
van klanten. Op dit moment wordt
gewerkt vanuit twee locaties
in Schiphol-Rijk en Berkel en
Rodenrijs.
Sinds oktober 2016 werken we
vanuit de Dutch Innovation
Factory in Zoetermeer.

Geïnteresseerd in deze
vacature?
Stuur dan je CV en motivatie
naar: vacature@filelinx.com
ter attentie van Frank Bunck.

FileLinx stopt pas met zoeken naar een Sales Consultant
als we jou gevonden hebben. Laat ons weten waar we je kunnen vinden.
www.filelinx.com/vacatures

