SUWACO NV groeit !
Suwaco NV is een jonge startup die een jaar actief is. Afvalstromen efficiënter beheren door gebruik te maken van zonneenergie, IoT-toepassingen en kwalitatief hoogstaande producten is onze core-business. Zo realiseren we grote besparingen.
Onze klanten zijn steden en gemeenten, overheden, rusthuizen, horeca zaken, KMO’s, enz. Omwille van de snelle groei en het
grote potentieel zijn we op zoek naar een uitbreiding van ons verkoopsteam met:

•

1 ACCOUNT MANAGER (m/v), regio Antwerpen

•

1 ACCOUNT MANAGER (m/v), regio Limburg

•

1 ACCOUNT MANAGER (m/v), regio West-en Oost-Vlaanderen

Uw uitdaging
U gaat op zoek naar leads en volgt online leads op ;
U werkt met de klant de beste oplossing voor het afvalbeheer uit ;
U onderhandeld over verhuur- of verkoop contracten en sluit ze af ;
U communiceert intern om het hele team betrokken te houden bij wat er in de markt gebeurd ;
U betrekt technische mensen bij de oplossingen die u uitwerkt ;
U rapporteert op wekelijkse basis op het hoofdkantoor.

Uw profiel
U begrijpt dat de sterkte van een bedrijf wordt gevormd door de sterkte van het hele team ;
U bent een sociale persoonlijkheid die graag contacten legt ;
U bent een intrapreneur: u denkt mee met de groei van deze gezonde startup en ontdekt mee de ontwikkelingsmogelijkheden
van het bedrijf.
U bent goed georganiseerd zodat u zegt wat u doet en vervolgens ook doet wat u zegt ;
U bent in staat om lange termijn relaties op de bouwen en te onderhouden.

Suwaco biedt:
Een gamma van unieke kwalitatieve producten en services die baanbrekend in de sector zijn.
Gebruik van state of the art CRM software (Teamleader) ;
Een competitief salaris met bijhorend extra-legale voordelen ;
Een dynamische groei-omgeving van een start-up in een internationale context ;
Een hoge mate van zelfstandigheid om autonoom een klantenportefeuille op te bouwen en te beheren.

Vindt u dat uw profiel past in deze omgeving ?
Verras ons met uw sollicitatie. Stuur ze naar Tom@suwaco.eu
of naar Suwaco NV, industrielaan Zuid 1320, 3250 Zonhoven.

www.suwaco.eu

