
WAT WIJ BIEDEN

Een goed marktconform salaris

Een bonusregeling per kwartaal

38 vakantiedagen op fulltime basis

Een goede pensioenregeling

Doorgroeimogelijkheden naar bijvoorbeeld Account Manager

Je komt te werken in een internationaal en ambitieus team dat continue bezig is met zichzelf te verbeteren. Je

wordt veel “gecoacht on the job” en zal ook deelnemen aan internationaal verzorgde trainingen om snel de

proposities en de markt te leren kennen.

Daarnaast bieden we uiteraard:

INSIDE SALES & MARKETING REPRESENTATIVE BENELUX

WIJ ZOEKEN EEN

WIE ZIJN WIJ

Centrica Business Solutions is een internationaal energie- en dienstverleningsbedrijf met vestigingen in

Uithoorn en Antwerpen. Wij helpen klanten om hun energiehuishouding toekomstbestendig en duurzamer te

maken. Dat doen we met de inzet van decentrale energieoplossingen, zoals bijvoorbeeld warmtekracht-

koppeling (wkk), energie monitoring, batterijen of vraagrespons oplossingen. We werken voor vele klanten in de

glas- en tuinbouw, gezondheidszorg, maakindustrie, detailhandel, vrije tijd en de publieke sector.

INTERESSE OF WIL JE MEER VAN ONS WETEN?

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan direct op deze functie door je CV en motivatie te

sturen naar  personeelszaken@centrica.com of telefonisch via 06-51521934.

HOE ZIET JOUW FUNCTIE ERUIT?

Als commerciële duizendpoot ondersteun jij onze Sales & Marketingafdeling in Uithoorn en lever jij een directe

bijdrage aan het behalen van onze commerciële doelstellingen. Jij bent verantwoordelijk voor het beheer en de

opvolging van alle inkomende vragen, downloads van de website, deelnemers van evenementen, e-

mailcampagnes etc. Telefonisch volg jij alle leads van Centrica Business Solutions Benelux op. 

Je promoot, beantwoordt eventuele vragen en kwalificeert uiteindelijk de lead of hij in aanmerking komt voor

verdere opvolging vanuit sales en/of marketing. Alle resultaten van jouw gedane acties verwerk je in ons CRM-

systeem Salesforce. 

Naast het opvolgen van leads ga jij ook de Sales afdeling ondersteunen met het voorbereiden van verzoeken

om informatie en klant offertes. 

WIE BEN JIJ?

Jij bent een resultaatgerichte, pro-actieve en gemotiveerde collega die vol enthousiasme onze potentiele

klanten gaat interesseren in een van onze duurzame energieoplossingen.. Ook vind jij het een uitdaging om

zowel via cold-calling als via het opvolgen van binnengekomen leads nieuwe klanten te vinden. Vanuit je inside

sales rol zorg je tevens dat alles op de verkoop-binnendienst op rolletjes verloopt en vind je het leuk om je

handen uit je mouwen te steken als dat nodig is. Gezien ons internationale karakter verwachten wij dat je

vloeiend Nederlands & Engels spreekt (Frans is een pré) en je hebt al eerder werkervaring opgedaan in een

soortgelijke functie. 

mailto:personeelszaken@centrica.com

