
 

 

 

Vacature Sales Consultant 
 

 

Ben jij die go-getter met een can-do attitude? Ok, ok, even in normaal Nederlands. Wij 

zoeken een enthousiast persoon, iemand die met zijn of haar (of hun) positieve en 

energieke karakter kneitergoede leads op tafel weet te gooien. Heb jij je eigen ideeën 

over hoe we nog meer (kwalitatieve) leads kunnen krijgen en laat je dat graag zien met 

feiten en cijfers? Als je het ook nog tof vindt om inhoudelijke gesprekken op niveau te 

voeren, dan is de rol van Sales Consultant echt iets voor jou! 

 

Wat ga je doen   

• Je brengt een enthousiaste, gedreven aanpak in het genereren en kwalificeren van sales 

leads door prospecting, (warm en lauw) bellen, e-mailen, social media outreach, etc. 

• Je houdt niet alleen alle salesleads nauwkeurig bij in ons CRM-systeem, je maakt ook 

analyses en voorziet de Commercieel Manager van bijbehorend advies. 

• Je ziet mogelijkheden om meer leads te genereren en bent proactief in het doen van 

voorstellen om dit voor elkaar te krijgen.  

• Je coördineert de afspraken voor accountmanagers en helpt hen alle informatie up-to-

date te houden. 

• Je bent in staat (HR) directeuren, (HR) managers, adviseurs en recruiters inhoudelijke 

informatie en advies te geven over onze producten en diensten. Je raakt hierbij nooit uit 

het oog dat jij onze visie uitdraagt.    

 

De functie van Sales Consultant is een mooie stap voor iemand met commerciële, 

inhoudelijke ambities. Je kan doorgroeien naar de rol van Accountmanager als dat jouw 

ambitie is, dit is natuurlijk geen must. 

  

Jouw team   

Je hebt intensief contact met je Sales Consultant collega, de Commercieel Manager, de 

Accountmanagers en natuurlijk ook met de Marketingafdeling.  

 

Jij…   

• hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding, zoals bijvoorbeeld Commerciële Economie of 

Toegepaste Psychologie. 

• beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal vloeiend, zowel mondeling als 

schriftelijk. 

• hebt een commerciële drive. 

• bent ontwikkelingsgericht, wil graag resultaat zien en bent zeer nieuwsgierig. 

• hebt sterke analytische vaardigheden. 

 

Jouw manier van communiceren is enthousiast en scherp, je hebt altijd oog voor het 

uiteindelijke resultaat. In de acquisitiegesprekken vraag je goed door om je gesprekspartner 

te begrijpen en beschik je over een hoge dosis doorzettingsvermogen om iemand met 

inhoudelijke argumenten te overtuigen. 
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Zero Talent Waste. 

Je krijgt bonuspunten als je… 

• relevante werkervaring hebt in een commerciële rol. 

• niet alleen ervaring hebt met verschillende CRM-systemen, maar ons ook kan adviseren 

in andere technologische must haves om jouw salesdoelen te kunnen behalen. 

• kennis hebt van en/of ervaring hebt met psychometrie. 

 

Wij… 

• zijn een groeiende, internationale organisatie met een professioneel en gezellig team. 

• zijn gedreven en gericht op resultaat. 

• zijn informeel, flexibel, open en proberen graag iets nieuws uit. 

  

Wij bieden jou… 

• een passend salaris, afhankelijk van studie, achtergrond en werkervaring.  

• 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding, pensioenregeling  

• een prettige werksfeer waar kwaliteit en professionaliteit centraal staan. 

• vrijheid om je eigen werk in te plannen en eigen verantwoordelijkheid om werk naar jezelf 

toe te trekken.  

• volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en training.  

 

Solliciteren 

Als deze rol je aanspreekt, komen we graag met je in contact! Mocht je nog vragen hebben, 

dan kun je contact met ons opnemen via 085 401 50 50 of stuur een e-mail naar 

vacature.nl@assessio.com. 
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