VACATURE SALES CONSULTANT BIJ QUERCIS
Wie is Quercis?
Wij zijn Quercis. Een bedrijf waar sinds de oprichting in 2006 bijzondere ontwikkelingen plaatsvinden.
Simpelweg omdat wij dingen anders doen. Bij ons geen ja en amen, maar een team dat kritisch
meedenkt. Omdat wij uit ervaring weten dat elke bedrijfssituatie net even een andere oplossing vraagt.
Tel daar de unieke combinatie van kennis van techniek én bedrijfsprocessen bij op en je kunt je
voorstellen dat wij als geen ander in staat zijn om software te ontwikkelen. In die zin zijn niet alleen
onze werkwijze, maar ook onze oplossingen Duidelijk Anders.
Wij houden ons dagelijks bezig met de vraag hoe we complexe bedrijfssoftware inzichtelijk kunnen
maken. Wij stroomlijnen en optimaliseren bedrijfsprocessen. Onze consultants komen dagelijks over
de vloer bij klanten in de zakelijke dienstverlening, handel, zorg en het onderwijs. Met innovatieve en
creatieve oplossingen creëren zij rust en overzicht voor onze klanten.

Jouw baan als sales consultant
Bij Quercis verkoop je geen standaard product, maar een concept. Een oplossing die klanten rust en
inzicht geeft in complexe bedrijfsprocessen. Vanwege het innovatieve karakter van onze oplossingen,
gebaseerd op Exact Software en producten uit de Quercis Utility Suite, werk je in veel verkooptrajecten
samen met een team van professionals. Jij weet als geen ander wanneer je welke professional in moet
zetten om een verkooptraject te laten slagen. Het is deze samenwerking die de basis vormt van ons
succes.

Waarom is deze baan zo leuk?
•

Je werkt in een bedrijf met een familiare bedrijfssfeer

•

Tool-kit om complete oplossingen te realiseren voor de klant

•

Je draagt bij aan vooraanstaande Software-innovaties

•

Je komt in een hecht team, dat samenwerking centraal stelt

Wie zoeken we?
•

Ja kan door opleiding en/of werkervaring op HBO/WO-niveau acteren

•

Je hebt bij voorkeur ervaring heeft met Exact Synergy (Enterprise) en/of Exact Globe

•

Je hebt kennis heeft van bedrijfsprocessen

•

Je hebt ervaring met het verkopen van software oplossingen voor het automatiseren van
bedrijfsprocessen

•

Je bent klantgericht, communicatief en integer

•

Je bent begrijpt de kracht van samenwerken in een team
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Wat bieden wij jou?
•

Een functie in een team van technisch vooruitstrevende mensen

•

Vrijheid, zelfstandigheid en betrokkenheid

•

Ruimte voor nieuwe ideeën

Geïnteresseerd?
Wij ontvangen graag jouw motivatie en cv via een e-mail naar jan.schonewille@quercis.nl.
Mocht je verder nog vragen hebben over de vacature dan kun je altijd contact opnemen met onze
Salesmanager Jan Schonewille: 06 - 28774989
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