Salesmanager Zorgsector m/v - Fulltime

Bedrijfsprofiel
Over Blom
Blom interieurs is sinds jaar en dag een professionele, internationale speler op de projectinrichtingsmarkt van Care, Leisure en Short-stay (zorginstellingen, recreatieparken, hotels en
studentenhuisvesting).
Blom Interieurs biedt het gehele spectrum aan van ontwerp tot en met de inrichting en houdt
daarbij alle disciplines in eigen hand: van ontwerp, (deels) eigen productie tot en met de logistiek.
Een juiste combinatie van deze disciplines maakt Blom sinds jaar en dag tot een professionele speler.

Vacature-omschrijving
Je bent een goede salesmanager als het verkopen je in het bloed zit en je een echte teamplayer bent.
Als je daarnaast ook affiniteit én ervaring hebt met het verkopen van interieurs dan ben je bij Blom
Interieurs meer dan welkom!
Ter uitbreiding van de afdeling verkoop buitendienst sector Zorg, is Blom op korte termijn op zoek
naar een Salesmanager.

Functieomschrijving
Tot je taken behoren het onderhouden en uitbouwen van contacten met bestaande klanten, het
zelfstandig afsluiten van deals met nieuwe klanten tot en met het gehele aftersalestraject.
Jouw potentiële opdrachtgevers zijn de Zorginstellingen in Nederland in de regio midden-Nederland.

Functie-eisen
Je beschikt over een HBO werk- en denk niveau en hebt een aantal jaren relevante werkervaring in
een soortgelijke functie en branche.
Het spreekt voor zich dat je ondernemend en commercieel bent ingesteld. Je beschikt over
uitstekende communicatieve en creatieve vaardigheden en beschikt over een goed ontwikkeld
cijfermatig inzicht. Je bent een echte netwerker en vindt het een uitdaging om eigen deals te sluiten.
Daarnaast is het belangrijk dat je woonachtig bent in midden-Nederland.

Wat wij bieden is een uitdagende baan in een dynamisch bedrijf en navenante branche én werken in
een jong en enthousiast team!
De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan uit een marktconform salaris, een
interessante bonusregeling, lease-auto, laptop en mobiel van de zaak.
Toe aan verandering en zin in een nieuwe uitdaging?
Als bovengenoemde functie jou op het lijf geschreven is, dan nodigen wij je uit om je sollicitatiebrief,
voorzien van je C.V., voor 7 januari 2019 a.s. te sturen naar :
Blom Interieurs
t.a.v. mevr. G. Bergsma
Postbus 295
8600 AG SNEEK
of per mail: G.Bergsma@blominterieurs.nl

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Gea Bergsma – op ma/di/do/vrij
bereikbaar op telefoonnummer: 06 – 29571885.
Zie voor meer informatie over Blom Interieurs: www.blominterieurs.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

