
 
 
 

Zakelijk Specialist Verkoper Telecom 
 

Help jij ons groeien tot de grootste speler binnen de Zakelijke Markt?  

Fulltime 38 uur – Tilburg  

Wil jij werken voor de beste dienstverlener binnen de telecom retail? Heb je interesse in de zakelijke markt en is 
hospitality jouw tweede natuur? Wil jij je sales ervaring verbreden en waardevolle praktijkervaring opdoen in de 
telecombranche? Ons groeiende team van specialisten zoekt versterking van iemand die in staat is om samen de 
zakelijke markt te veroveren. 

Vandaag een gesprek met mensen op de werkvloer en morgen in gesprek met de directie? Communiceren op 
verschillende niveaus is voor jou geen enkel probleem. Jij bent in staat om met jouw enthousiasme op ieder 
niveau te overtuigen. Jij helpt onze Account Manager bij het maken een bondig sales- of accountplan en stap voor 
stap uit te voeren.  

De functie 
Als Zakelijk Specialist Verkoper Telecom ben je samen met onze Account Manager verantwoordelijk voor het 
behalen van commerciële doelstellingen binnen de Zakelijke Markt. Jij zorgt vanuit het Retail Experience Center 
dat het aanschaffen van een product of pakket een totaalbeleving wordt voor onze klant. Jij helpt zowel zakelijke 
klanten als consumenten met het live testen en aanschaffen van producten. Jij voorziet onze klant op 
enthousiaste wijze van advies. Je stelt onze klant centraal en luistert goed naar zijn behoeften. Met jouw hulp 
gaan klanten altijd met een passende oplossing de deur uit. Jij werkt vanuit het Retail Experience Center in een 
zeer zelfstandig en gedreven team van professionals binnen Marketing, Sales, BI en Support. 

Locatie 
Tilburg 

Jij  

• praat graag, maar doet nog veel liever 	
• wacht niet af, maar zet zelf de eerste stap 	
• hebt een gezonde dosis doorzettingsvermogen 	
• weet anderen altijd te overtuigen 	
• communiceert zowel mondeling als in schrift als de beste 	
• functioneert prima zelfstandig, maar werkt ook graag met anderen 	
• afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau 	
• hebt ervaring in de telecom aangevuld met ervaring in binnen de zakelijke telecom markt (pré)	

 

Wij bieden jou  

• uitdagende functie waar geen dag hetzelfde is  
• informele werksfeer met gezellige collega's 
• doorgroeimogelijkheden 
• ons Retail Experience Center als standplaats en werkplek  
• marktconform salaris  
• laptop en mobiele telefoon van de zaak 	
• de beste koffie van Tilburg en omstreken 	

 



 
 
 

Solliciteren 
Ben jij onze nieuwe Zakelijk Specialist Verkoper Telecom?  


