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Inside Sales voor onze hoofkantoor Assen 
  
ThinClientSpecialist/ICTSpecialist zoekt een medewerker die onze sales team komt 
versterken! 
 
Wat ga je doen? 
  
Als inside sales medewerker bij ThinClientSpecialist/ICTSpecialist ben jij een 
belangrijke schakel tussen klanten, onze accountmanagers en leveranciers. Jij bent 
als eerste op de hoogte van de actuele status van bijvoorbeeld een order, prijzen of 
leveringsvoorwaarden. Hiernaast heb je plezier in het voeren van 
verkoopgesprekken. Met creativiteit en gevoel voor de klantwensen worden alle eisen 
en wensen vertaald naar een aanbieding die op prijs, kwaliteit en betrokkenheid onze 
concurrenten ver achter ons laat. 
  
Je focus 
  
1  Acquisitie van nieuwe afspraken: 

 Leads signaleren en prospects benaderen om hen te informeren over onze 
dienstverlening. Je weet als geen ander hoe je de juiste contactpersoon kunt 
benaderen om tot een afspraak te komen. 

 Leads vaststellen en opvolgen. 
 Zorgen voor een goede mix tussen acquisitie en relatiebeheer in je contacten. 

 2  Onderhouden van bestaande klanten: 
 Onderhouden van contacten met bestaande klanten en hen adviseren en informeren 

over onze dienstverlening. 
 Het geven van technische adviezen aan onze klanten. 

 3  Uitbrengen van offertes die aansluiten bij de business vraagstukken van onze 
klanten: 

 Het verwerken van offerte aanvragen en het uitbrengen van offertes. 
 Actieve opvolging van uitgebrachte offertes. 
 Administratieve verwerking (van verkoopgegevens) in CRM (AFAS). 

 4  Samenwerking: 
 Je werkt in offertetrajecten nauw samen met de accountmanagers, technische 

specialisten en overige collega's. 
 Je maakt deel uit van het salesteam. 

 5  Targets: 
 Je levert een actieve bijdrage aan het behalen van de omzet en targets. 

  
Dit ben jij 
  

 MBO/HBO geschoold (afgerond) in een commerciële, bedrijfskundige of technische 
richting 

 Minimaal drie jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie (commerciële 
binnendienst/inside sales afdeling) 
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 Je hebt enige ervaring en/of goede kennis van ICT in een B2B omgeving óf een 
sterke affiniteit daarmee 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden 
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel schriftelijk 

als mondeling. Extra vreemde talen zoals Duits en/of Frans zijn een pré 
 Je hebt aangetoond dat je projectmatig kunt werken 
 Je bent overtuigend, creatief en oplossingsgericht 
 Ervaring met AFAS is een pré 
 Klantgerichte instelling, service- en resultaatgericht 
 Verantwoordelijk, accuraat en stressbestendig 
 Enthousiaste en ondernemende persoonlijkheid 
 Je hebt een sterke commerciële drive en passie voor sales 
 Je bent woonachtig in de omgeving van Assen 

  
Standplaats 
  

 Assen (1FTE) 
 

Wat bieden wij jou?  
  
Wij bieden je een leuke en afwisselende baan in een gezellig, dynamisch team. Er 
heerst een informele werksfeer met veel ruimte voor eigen ideeën waarin continu 
nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in onze dienstverlening plaats vinden. Als je 
bij ons aan de slag gaat start je met een contract van een jaar met een proeftijd van 
één maand. Daarna is het mogelijk dat het contract omgezet wordt naar een vast 
dienstverband. Wat krijg je verder? 
  

 Marktconform salaris afhankelijk van opleidingsniveau en ervaring 
 Werkweek van 40 uur 
 24 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband en 8% vakantiegeld 
 Pensioen 
 Bonussen 
 Ruimte voor ontwikkeling, zoals scholing en het bijwonen van (tech-) events op jouw 

interessegebied 
 De mogelijkheid om door te groeien naar bijvoorbeeld een buitendienst functie 
 Je eigen stempel drukken op de verbetering van onze oplossingen 
 Verantwoording 
 Eerlijke, directe en open communicatie 
 Werken in een gezellig team waar veel gelachen wordt 

  
Over ThinClientSpecialist/ICTSpecialist 
  
Wij hebben ons gespecialiseerd in het leveren van hardware voor de werkplek en zijn 
een landelijk opererende speler met vestigingen in Assen, Alkmaar en Veghel. 
Daarnaast hebben we ook in Duitsland nog een vestiging.  
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Meer informatie of direct solliciteren? 
  
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Marc Terveer, 
directeur via 085-4011384.  Je sollicitatie ontvangen wij graag via voor 1 juni via 
job@thinclientspecialist.com ter attentie van M. Terveer.  
Voor het invullen van deze functie maken wij geen gebruik van recruiters. 
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