Zelfstandig Sales-Agent Benelux
Verkoop zit in je bloed, je tweede naam is Commercieel en je hebt
een neus voor kansen. Je houdt van onafhankelijkheid en je
bepaalt graag je eigen salaris. Wellicht heb jij al een agentschap
en ben je op zoek naar uitbreiding van je portfolio of sta je op het
punt om voor jezelf te beginnen. Beantwoord je de meeste
antwoorden met ‘JA!’ dan komen wij graag met jou in contact voor
de rol als Zelfstandig Sales-Agent Benelux
Werkzaamheden:
Gembird Europe bv heeft een breed productassortiment
computeraccessoires van ruim 1500 producten: van schroefjes tot
server racks en alles daartussen in. Daarom heeft Gembird
Europe bv productgroepen samengesteld op basis van de
behoefte van specifieke doelgroepen. Voor enkele van de
doelgroepen zijn wij op zoek naar zelfstandige agenten, pioniers
die ons willen helpen het merk Gembird, en onze andere merken,
direct bij resellers en retaillers op de kaart te zetten.
Een zelfstandige agent is verantwoordelijk voor het uitdiepen van
een doelgroep, zodat er geen kansen onbenut blijven. Doordat
Gembird Europe bv als fabrikant rechtstreeks aan de reseller
levert, kan een agent voor alle partijen interessante prijzen bieden.
Middels onze online ordersysteem kunnen klanten gemakkelijk bij
ons bestellen, zodat de agent zich kan concentreren op het
aangaan van nieuwe relaties.
Functie-eisen:
Gembird Europe bv is vooral op zoek naar enthousiaste, gedreven
agenten die het uiterste uit zichzelf willen halen en daarvoor goed
beloond willen worden. Een specifiek opleidingsniveau is geen
vereiste. Veel belangrijker is dat je verbaal sterk, empathisch en
representatief bent.
Uiteraard dien je mobiel te zijn, eigen vervoer is daarom een must.
Onze agenten werken als zelfstandige en staan ook als zodanig
ingeschreven bij de KvK of zijn bereid dit te doen.

Onze agenten zijn bekend binnen hun doelgroep door ervaring
en/of opgebouwde netwerken: om onze merken te kunnen
positioneren is het van belang dat je vertrouwen uitstraalt.
De bereidheid, maar zeker ook de discipline, om veel vrijheid te
hebben.
Wat biedt Gembird Europe BV:
Onze agenten worden vanuit het hoofdkantoor in Almere op alle
mogelijke manieren ondersteund op het gebied van een
telefonische
helpdesk,
salesondersteuning,
administratie,
marketing en logistiek, zodat de agent zich volledig kan
concentreren op de verkoop
Wij bieden een zeer royaal inkomen
Onze producten hebben een goede prijs/kwaliteit-verhouding. Veel
prospects zullen daarom aangenaam verrast zijn door onze
prijzen, wat deuren gemakkelijker opent.
Vaste kosten worden uiteraard vergoed
Beginnende zelfstandigen worden vanuit Gembird Europe bv
begeleid in hun nieuwe situatie: boekhouding, belastingaangifte en
juridische vraagstukken zijn ons niet vreemd.
Als pionier voor onze merken bepaal je zelf hoe hoog je inkomen
is. Dit kun je doen door veel uren te maken, maar vooral door
kansen te zien en deze te benutten.
Belangstelling?
Klinkt bovenstaande je als muziek in de oren en wil je dieper
ingaan op dit functieprofiel, neem dan tijdens kantooruren contact
op met Jaap Portengen via mail: jaap@gembird.nl of telefoon:
036-5211583.

