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JUNIOR SALES REPRESENTATIVE
Krijg jij een kick van sales en targets en durf je te onderhandelen op
management- en directieniveau? Wellicht hebben wij een waanzinnig mooie
baan voor jou!
Als sales rep. ben je het gezicht en aanspreekpunt van Senza Tea Co. Je bent
verantwoordelijk voor het realiseren van de omzet-, winst- en groei- doelstellingen doormiddel van het aangaan van nieuwe- en het uitbouwen van
bestaande relaties (grotere horecazaken en kantoren).
Richting de directie ben je een positief-kritisch ingestelde sparringpartner.
Jouw input helpt ons om nog beter te worden. Je gaat zelfstandig te werk maar
vraagt ondersteuning wanneer nodig.
Jouw taken
• Leads opvolgen en bezoeken van prospects en voorstellen uitwerken.
• Inzetten en uitbouwen van je netwerk.
• Acquisitie.
• Organiseren van andere verkoopactiviteiten zoals beurzen, events en
workshops.
• Optimaliseren van de verkoopstrategie.
Wie ben je?
We zoeken een energieke, enthousiaste en zelfverzekerde verkoper met oog
voor beleving en kwaliteit. Je bent klantgericht en ondernemend; je kunt ideeën
omzetten naar acties. Je vindt het leuk om op pad te gaan, maar je werkt ook
graag in een dynamisch team. Je denkt in kansen en houdt daarbij het
bedrijfsbelang en klantbelang in evenwicht.
Daarnaast ben je
• Een echte aanpakker; Je bent resultaatgericht en neemt graag initiatief.
• Inspirerend enthousiast.
• Communicatief sterk, in woord en geschrift.
• Gestructureerd en georganiseerd; Je maakt efficiënt gebruik van je tijd.
• Een jager, je laat je niet uit het veld slaan.
En heb je
• HBO werk- en denkniveau.
• Het vermogen om contacten te leggen op alle niveaus binnen een
organisatie.
• Rijbewijs B.
Wij bieden
• Een waanzinnig mooie functie met veel vrijheid en verantwoordelijheid
bij een informele startup met een missie.
• Je krijgt alle kans om, door (externe) training en ondersteuning, je
talenten verder te ontwikkelen.
• Een marktconforme beloning en aantrekkelijke bonusregeling.
• Alles wat je nodig hebt (auto, laptop, telefoon etc.) om je functie
succesvol te kunnen uitoefenen.
En nu?
Herken jij je in onze kernwaarden en het profiel van deze functie? Stuur dan je
CV en motivatie naar Kelly Leferink (kelly@senzatea.nl / 06-24506266).
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Wie zijn wij
Onze missie bij Senza Tea Co. - misschien wel de leukste startup van
Amsterdam - is om thee weer cool te maken. Dit doen we door het gebruik
van losse thee op kantoor en in de horeca eenvoudig te maken, zodat
theezakjes overal vervangen kunnen worden door échte thee.
Daarnaast werken we aan een transparante keten, waarin iedereen beter
af is. Meer informatie over onze missie en ambities vind je op senzatea.nl/
ons-verhaal.
Onze kernwaarden
Together we can
Bij ons is niets onmogelijk. Samen gaan we ervoor! Met samen bedoelen we
dat we het belangrijk vinden om respectvol en geïnteresseerd met elkaar om
te gaan. Werken doe je soms alleen, maar we helpen elkaar als dat nodig is.
De mensen maken tenslotte het bedrijf. Samen betekent voor ons ook dat
er naast hard werken, ruimte is voor andere dingen. Er is altijd tijd om bij
te praten met een kop koffie (of thee natuurlijk) en ook het bier staat koud.
What you see is what you get
Jezelf zijn staat centraal bij ons. Laat zien waar je goed in bent maar durf
ook om hulp te vragen. Ook naar klanten en leveranciers toe zijn we open
en transparant. We doen alleen beloftes die we na kunnen komen. We zijn
trots op ons aanbod en hoeven een nieuwe klant niet tegen elke prijs binnen
te halen.
A little better everyday
Doen Doen Doen! Niet te lang nadenken, gewoon beginnen. Het
verbeteren komt wel als je bezig bent. Bij Senza Tea Co. kijken we bij alles
wat we doen hoe het nog een beetje slimmer kan. Laat van je horen als je
daar ideeën over hebt, hoe groot of klein ze ook zijn. Want initiatief vinden
we belangrijk en fouten maken mag. Zo maken we Senza Tea Co. elke dag
een beetje beter.

