White Crow Selection is op zoek naar een ICT Sales & Project Coordinator.
Onze klant is een toonaangevende innovator op het vlak van ICT en dienstverlening.
Zij adviseren bedrijven voor de inrichting van efficiënte werkplekken. Hierbij stellen ze deze
in staat om altijd en overal efficiënt te werken. Ze leveren advies, infrastructuur,
ondersteunende diensten en beveiligingsprotocollen om bedrijven te helpen gedijen in de
digitale wereld.
Jouw taak?
Je staat centraal binnen de organisatie en gaat de verkochte projecten en opportuniteiten
om zetten in concrete afspraken met de klant, de technische teams en de sales.
Eenmaal een project verkocht is sta jij in om te zorgen dat de verwachting van de klant op
een professionele en kwalitatieve manier ingevuld wordt. Je zorgt ervoor dat de werken
ingepland (kunnen) worden, dat de klant verwittigd is, dat de next steps ingepland zijn en
dat alle schakels van de ketting ingevuld zijn om een project succesvol op te leveren.
Door jouw proactieve opvolging, herken je de klantuitdagingen, identificeer je kansen en
leads, die leiden tot het vergroten van de salessuccessen en draag je bij voor het behalen
van de organisatorische targets.
Als aanspreekpunt van de klanten die voor een bestelling of project met jullie in zee gaan
verleen je support in het opleveringsproces en voorzie je klanten van actuele, relevante
projectinformatie.
Om de ervaring van de klant betreffende zijn samenwerking met jullie optimaal te maken
werk je nauw samen met de sales & technische consultants die op het project werken en
diepgaande kennis hebben van de materie.
Als ICT Sales & Project Coordinator houd je toezicht en activeer je het hele proces; van het
opstellen (of laten opstellen) van offertes tot het inplannen van de werken en de opvolging
van de correcte uitvoering, Jij coördineert en communiceert intern en met de klant.
Door trainingen, certificeringen en intensief klantcontact, doe je snel veel productkennis op
van de IT-oplossingen van de meest toonaangevende leveranciers ter wereld zoals
Microsoft, HP, Dell, Citrix, VMware, Symantec, Adobe, Cisco, Apple, Lenovo, en vele andere
leveranciers, die zij als partners hebben. Je onderhoudt intensief contact met deze
leveranciers om optimaal in de behoeftes van de klanten te kunnen voorzien.

Je rapporteert aan het managementteam die mee toezicht houdt op de ontwikkeling en
continue verbetering van het aanbod van het bedrijf.
Last but not least: je bent onderdeel van een dynamisch en ambitieuze organisatie die bij
zijn klanten en in de markt het verschil wil maken als initiator van digitale transformatie.

White Crow Selection gaat op zoek naar de volgende witte raaf voor haar klant:
Ervaring of met IT-oplossingen of ervaring in de branche is een must.
Ervaring binnen een coördinerende functie is een minimale vereiste.
Een zelfstarter met een commerciële en klantgerichte instelling.
Enthousiaste, zelfstandige en ondernemende persoonlijkheid.
Gedreven om doelstellingen te halen.
Uitstekende contactuele vaardigheden.
Minimaal bachelor werk- en denkniveau
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Frans is een plus.

Onze klant biedt jou:
Een uitdagende functie in een succesvolle onderneming met ontwikkel- en
doorgroeimogelijkheden.
Een inspirerende en leerrijke werkomgeving met veelal jonge, gedreven experts als
collega’s.
Een goed salaris met een aantrekkelijke bonusregeling
Goede arbeidsvoorwaarden (basis vaste + flexibele verloning in een cafetariaplan).
Veel tijd en investeringen in medewerkers door interne en externe trainingen op het gebied
van kennis (certificeringen)

Interesse? Wens je bijkomende informatie?
Aarzel dan niet om ons je persoonlijke CV te mailen naar info@whitecrowselection.com ,
opdat we je kunnen contacteren voor bijkomende informatie hieromtrent.
Door te solliciteren op deze vacature, erkent u dat u de volgende voorwaarden hebt gelezen
en ook accepteert : http://whitecrowselection.com/LEGAL_Privacyverklaring.pdf

Aarzel niet om onze LINKEDIN en/of FACEBOOK pagina’s te volgen (WHITE CROW
SELECTION) om steeds als eerste op de hoogte te zijn van onze nieuwe vacatures.
Met vriendelijke groeten,
Miguelle Remes
HR Consultant
White Crow Selection
Mobile: +32 485 0 05 21
www.whitecrowselection.com

