Startende salesmanager

-

SADC ontwikkelt vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid
We zijn een publiek-privaat bedrijf. Met ons team van professionals zijn we
dagelijks aan de slag om binnen de Metropool Regio Amsterdam een
samenhangend portfolio van hoogwaardige werkmilieus te ontwikkelen en
in de markt te zetten. Momenteel doen we dat voor zes werkmilieus.
Daarmee versterken we de concurrentiepositie van de regio, we creëren
arbeidsplaatsen en dragen bij aan de transitie naar een circulaire economie.

-

SADC verbindt
Onze kracht ligt in het verbinden. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij verbinden
ondernemers en overheden aan ontwikkelaars en kennisinstellingen. Wij verbinden ideeën.
Samen werken wij deze uit tot nieuwe markt- en business concepten.

-

SADC biedt talent de ruimte
We ontwikkelen ons meer en meer tot een professional service firm waar onze medewerkers
het succes bepalen. Onze medewerkers staan in verbinding met hun
klanten, ze zijn open en nieuwsgierig en zoeken de samenwerking. We
stimuleren je om het beste uit je zelf en uit je collega’s te halen. Binnen
SADC doen we het samen.

SADC zoekt:

een enthousiaste en leergierige startende salesmanager

• Wat is je toegevoegde waarde?
-

-

-

Je wilt weten wat de markt van logistiek en bedrijfsruimte inhoudt en gelooft in de
mogelijkheden van business development en een meer circulaire economie. Met jouw
enthousiasme en wil om te scoren ondersteun je de salesmanagers om werklocaties aan
eigenaar-gebruikers, ontwikkelaars of beleggers te verkopen. Je vindt het leuk
acquisitietrajecten op te zetten voor verschillende doelgroepen en deze uit te voeren in
samenwerking met de salesmanagers.
Je bent goed in het verkopen, hebt gevoel voor marketing en acquisitie én op termijn zie je
jezelf verantwoordelijk zijn voor het gehele verkooptraject van de werklocaties vanaf de
acquisitie, het afsluiten van het contract tot en met de nazorg.
Met je frisse kijk op sales durf je je ideeën aan te geven en uit te voeren. Ondernemerschap zit
in je genen.
Je draait je hand niet om voor de administratie die bij het verkooptraject hoort.
Bij tegenslag ga je uit jezelf op zoek naar alternatieve strategieën om je doel te bereiken.
Je maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die het CRM systeem (Super Office) jou
biedt.
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Je vindt het leuk om op termijn een kwalitatief goed netwerk bij eindgebruikers en makelaars/
projectontwikkelaars op te bouwen. Daarnaast zie je kansen om het netwerk uit te breiden en
participeer je bijvoorbeeld actief in ondernemersnetwerken.
Je maakt gebruik van de kennis en kunde van je collega’s. Met samenwerken bereik je een
nog beter resultaat dan dat je alleen had behaald.
Je draagt bij aan de verschillende rapportages en je werkt nauw samen met de collega’s van
marketing, van Amsterdam Airport Area (AAA) en van gebiedsontwikkeling.

•

Wij vragen
Dat je je wilt ontwikkelen tot een professionele salesmanager en dat je jouw drive om te scoren
en grenzeloos enthousiasme wilt inzetten ter ondersteuning van de marketing-, acquisitie- en
verkooptrajecten van SADC.

•

Wat mag je van ons verwachten?
Een uitdagende baan binnen een klant gedreven organisatie met een maatschappelijke
verantwoordelijkheid waar jouw professionele ontwikkeling wordt gestimuleerd. En natuurlijk
ontvang je marktconforme arbeidsvoorwaarden.

•

Hoe kun je solliciteren?
Je kunt jouw motivatie en CV sturen aan Aad Lafeber, mail: a.lafeber@sadc.nl. We vinden het
leuk als je zo snel mogelijk reageert, maar uiterlijk op 4 december 2016.
Als je eerst meer wilt weten over de functie? Dan vertelt Aad er graag meer over, telefoon: 020 20 666 40. Als je meer wilt weten over de SADC, dan kun je kijken op de website www.sadc.nl.

