Senior Sales Support Medewerker
Standplaats HKT Utrecht | 40 uur per week
In deze rol ben je de steun en toeverlaat van de Salesmanager! “Ondersteunen” zit in je DNA en je
weet proactief hulp te bieden waar dat nodig is. Je geeft samen met de manager sturing aan de
afdeling en je bent een onmisbare schakel tussen de manager en de sales representatives. Je voelt
aan waar er ondersteuning nodig is en neemt zelf initiatief.
Daarnaast ben je een analytisch en administratief sterk en weet aan de hand van data, het team aan
te sturen en te coachen. Natuurlijk is het belangrijk om dat je communicatief vaardig bent en weet hoe
je informatie helder over kan brengen aan een groep. Het gaat hier om een zelfstandige functie
waarbij een proactieve houding en werkwijze nodig is om deze rol tot een succes te maken!

Hoe ziet jouw takenpakket er uit?







Je stelt sales managementrapportages op;
O.b.v. Qlikview ontwikkel en analyseer je ken- en stuurgetallen;
Voor interne en externe overleggen zorg jij voor de organisatie en verslaglegging en borg je
de opvolging;
Je initieert en bewaakt afspraken en procedures binnen het salesteam;
Je optimaliseert de sales administratie en;
Je hebt de verantwoordelijkheid om afspraken van te voren zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wat vragen wij?




Je bent in het trotse bezit van een MBO+/HBO diploma en als je die in een commerciële of
administratieve richting behaald hebt is dat helemaal fantastisch;
Nóg gaver is het als je eerder in een soortgelijke functie hebt gefloreerd en een natuurlijke
aanleg voor leidinggeven hebt;
Uiteraard heb je kennis van ondersteunende programma’s zoals excel, CRM en wellicht zelfs
van BI Systemen (bv. Qlikview).

Ook niet onbelangrijk; het voorwaardenpakket?




Jouw salaris is vanzelfsprekend marktconform en afgestemd op jouw opleiding en ervaring;
Behoefte aan persoonlijke ontwikkeling? Bij GLS is veel mogelijk! Zo zijn er geregeld training
sessies op inspirerende locaties.
Uitdaging, dynamiek en verantwoordelijkheid in je functie.

Overtuigd?
Kan je niet wachten om te starten? Ben jij dé geschikte kandidaat? Dan zien wij jou CV en motivatie
graag tegemoet. Deze kan naar sollicitatie@gls-netherlands.com
GLS - innovatief, succesvol en dynamisch - Groei samen met ons!
Grenzeloze betrouwbaarheid, maximale snelheid, gegarandeerde zekerheid. Gerealiseerd door
17.000 medewerkers die door heel Europa jaarlijks meer dan 500 miljoen pakketten vervoeren en op
tijd bezorgen. Dát is GLS!
Bekijk ook onze bedrijfsfilm om een indruk van onze organisatie en dienstverlening te krijgen.

