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Lead Generator Appointment Setter
(M/V)
Heb je nog niet veel werkervaring, maar wel de ambitie om een topverkoper
te worden? Dan is deze functie de ideale springplank in je carrière. Een
succesvolle verkoop start namelijk met het maken van een kwalitatieve
afspraak met de juiste contactpersoon.
Bedrijf:
Creditsafe is een internationale verstrekker van handelsinformatie in een B2B-omgeving.
Met meer dan 100.000 klanten en 1.200 medewerkers wereldwijd, is creditsafe de grootste
en meest gebruikte leverancier van bedrijfsinformatie. Creditsafe België is één hecht en
dynamisch team! Intern geloven wij sterk in de betrokkenheid van ons personeel en daarom
heeft iedereen een eerlijke kans om hun opinie te uiten. Wij streven naar een werkplek waar
mensen graag willen werken, een werkplek waar mensen op een maandagochtend met plezier
toekomen. Hier bij Creditsafe durven we anders zijn!
Meer info? Neem een kijkje op www.creditsafe.be
Om ons externe verkoopteam te ondersteunen zoeken wij een lead generator/appointment
setter:
Functieomschrijving:
Je maakt kwalitatieve afspraken voor je collega verkopers. Dit doe je door de beschikbare
klantenlijsten te checken op correctheid en past de gegevens aan waar nodig.
Je gaat op zoek naar de juiste contactpersoon om Creditsafe voor te stellen en maakt een
afspraak voor je collega verkoper.
Profiel:
 Je hebt ambitie in de verkoop
 Je houdt van telefonische contacten
 Je hebt zin om bij te leren en wil de kneepjes van het vak echt leren kennen
 Je bent een doorzetter en positief ingesteld
 Je bent creatief, ondernemend en vindingrijk in het zelfstandig zoeken naar
opportuniteiten
 Je hebt sterke communicatieskills, zowel mondeling als schriftelijk
 Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
 Je werkt accuraat en volgt je afspraken goed op
 Je wil slagen in alles wat je doet
 Je spreekt goed Nederlands en Frans
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Aanbod:
Graag belonen we onze mensen voor hun harde inzet, daarom belonen we ze met:
 Marktconforme verloningen en mogelijke bonussen
 Extra-legale voordelen
 Doorgroeimogelijkheden
 Unieke incentives
 Grensverleggende uitdagingen

Enkele quotes binnen het team:
"Work hard, earn (much) more”
"Anything is possible if you have the right state of mind”
"Work hard, play harder”
"Be all you can be"

Solliciteren?
Vul het contactformulier in op de webpagina
en/of stuur uw CV naar info@creditsafe.be
CREDITSAFE BELGIUM
Steenweg Op Zellik 12 bus 3
1082 SINT-AGATHA-BERCHEM

www.creditsafe.be

