PYTON ZOEKT EEN ERVAREN SALES EXECUTIVE – LEISURE

Wat je vertelt op een feestje:
“Met mijn kennis & passie voor reiswereld help ik onze klanten te innoveren en nog betere
verkoopresultaten te behalen”
Wat je werkelijk doet:
Je bent verantwoordelijk voor het managen van jouw portfolio met (potentiele) klanten.
Je scant de Leisure markt, identificeert de klantbehoefte en ziet verkoopkansen. Je kunt
je klanten namelijk efficiency en innovatieve technologien bieden die bijdragen zijn
verkoopresultaten. Hierbij werk je nauw samen met de klant en het Agile
implementatieteam. Je bent continue op zoek naar sales leads, het opvolgen hiervan en
draagt zo bij aan de groei van onze business. De sales pijplijn en (bedrijfs)doelstellingen
worden met goed resultaat door jou opgevolgd en behaald. Je hebt parate kennis van de
online en Leisure reiswereld en bent voortdurend up-to-date. Je volgt de trends,
strategieën, ontwikkelingen, prijzen, etc. Accountmanagement en sales-support gaan je
goed af! Verder ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van het CRM systeem.
Wie ben jij:
Een dynamische, proactieve, flexibele, resultaatgerichte en enthousiaste Sales
professional, met minimaal 3-5 jaar ervaring in de Benelux Leisure markt. Je hebt
aantoonbare ervaring in een opkomende technische markt en begrijpt goed wat de
ontwikkelingen en wensen zijn in de Online reiswereld en Toerisme & Leisure.
Jouw kennis van de online reistechnologie en Leisure reis processen reikt ver. Netwerken is
jouw tweede natuur en je hebt uitstekende commerciële & adviserende vaardigheden,
waardoor de klant altijd op gewenste wijze geholpen wordt.
Wat we jou bieden:
- een markt gerelateerd salaris
- 25 vakantiedagen
- een dynamische, ondernemende en internationale omgeving
- leuke, behulpzame en talentvolle collega’s
- ruimte om jouw vernieuwende ideeën te delen
- een toffe werklocatie

Voor meer informatie kun je bellen met Charleen Visser, People & Culture advisor:
06-21641084 of mailen naar c.visser@pyton.travel
We zien je sollicitatie met plezier tegemoet! #let’s shape the future of travel

