
Interesse?

Commercieel Medewerker – voltijds

Commercieel Medewerker – deeltijds

WANT WAT WE NODIG HEBBEN is een commerciële en overtuigende persoonlijk-
heid die vanop kantoor (Zellik) en deels van thuis, een echte toegevoegde waarde 
heeft op commercieel vlak. Geen (louter) administratieve kracht dus.

WAAROM PRECIES JIJ?
Je hebt (mogelijks) al een stuk saleservaring of verkopen zit in je bloed. Je wil als 
interne sales je commerciële talenten gebruiken om nieuwe klanten aan te trekken.

WAT DE JOB INHOUDT?
Vanuit verschillende kanalen (interne departementen, telesales, marketingmails, 
agentschappen,…) komen leads tot bij jou terecht. Door het aanwenden van je com-
merciële vaardigheden, de juiste analyse en begeleiding zet je deze leads om in of-
fertes en nadien concrete campagnes. Je realiseert een meerverkoop waar mogelijk. 
Tevens kan je ook punctueel administratieve taken verwerken.

WAT OP JE CV STAAT is belangrijk, maar wellicht niet het allerbelangrijkste.  We 
rekruteren voornamelijk op basis van DNA. Je bent klantgericht doordat je een authen-
tiek en empathisch persoon bent en bent in staat een verhaal overtuigend te brengen.

Waar wij van houden is jouw commerciële flair: het gemak waarmee je de telefoon 
neemt en communiceert met klanten. De energie die je krijgt uit het behalen van je 
targets en deadlines. Je bent zeer hands-on. Andere mensen werken graag met je 
samen aangezien je open en integer bent. Bruggen vormen met andere mensen vormt 
voor jou geen probleem.

AANBOD
•  Een job boordevol uitdagingen bij de op één na meest aantrekkelijke werkgever van 

België (Randstad Employer Brand Research 2020).
•  Klantencontact uit verschillende sectoren en een gevarieerd takenpakket waarin je 

ook de ruimte krijgt om bij te leren en te experimenteren.
•  Een team met een duidelijke visie, een pak expertise en ambitieuze doelstellingen.
•  Een aantrekkelijk loonpakket met interessante extralegale voordelen, een uitgebreid 

flexplan en extra vakantiedagen.

Stuur zo snel mogelijk uw cv 
naar Roxanne.DeRyck@jobat.be.
Jobat, Z1 Researchpark 110, 1731 Zellik

Bij Jobat zoeken we Commerciële Medewerkers voor 
onze interne sales afdeling en we geloven dat jij 

een steengoede kandidaat bent.
Lokaal bestuur Tremelo

Zin om mee te bouwen aan een efficiënte en moderne organisatie waar 
een toegankelijke dienstverlening op maat van de inwoners centraal staat? 
Lees dan snel verder en wie weet kom jij in ons team van geëngageerde 
medewerkers terecht.

Diensthoofd personeel en organisatie
(A1a – A2a – A3a)
Profiel
• Je bent in het bezit van een masterdiploma in één van volgende richtingen: 

psychologie, rechten, sociale wetenschappen, politieke wetenschappen. 

OF
• Je beschikt over een masterdiploma in een andere richting maar hebt in dat 

geval een bijkomende opleiding gevolgd inzake personeelsmanagement en 
bent uitstekend op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.

Aanbod
Naast een afwisselende job in een dynamische organisatie ontvang je ook 
een aantrekkelijk verloningspakket met diverse extralegale voordelen 
zoals maaltijd- en ecocheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 
mogelijkheid tot thuiswerk …

Solliciteren?
Stuur je kandidatuur ten laatste op 15 augustus 2022 naar 
poolstok.jobs@sdworx.com. De schriftelijke proef vindt 
plaats op 29 augustus 2022 van 9u - 12u.

Nog vragen?
Voor meer info over functiebeschrijving en arbeids-
voorwaarden, zie www.tremelo.be/vacatures of mail naar 
personeelsdienst@tremelo.be. 

Voor vragen over de selectieprocedure mail je 
naar poolstok.jobs@sdworx.com.

 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  

 

Zes thrillers voor deze zomer
Ah, de zomer: altijd goed voor een boek thuis of in een vakantieoord. Jobat selecteert zes thrillers die, zoals je van ons mag 
verwachten, een link hebben met werk en jobs. Ook al is die link niet altijd even sterk aanwezig. Gelezen en goedgekeurd.

Een aanrader is Jullie allebei van 
Adele Parks over twee dames. 
De ene organisatie-adviseur, ge-
trouwd en stiefmoeder van twee 
jongens. De andere samen met 
een rijke Nederlandse zakenman 
in een luxe penthouse. Als beide 
dames verdwijnen, blijkt dat de 
twee een groot geheim delen.

Twee boeken uit onze Jobat- 
zomerthrillerlijst hebben een 
journaliste als hoofdpersonage.  
In De Huisgenoot van Sarah  
Bailey krijgt een reporter te ma-
ken met de moord op een huis- 
genoot waar ze negen jaar ervoor 

al over berichtte. In Studio Zes 
van de Zweedse Liza Marklund, 
een klassieker die opnieuw werd 
uitgebracht, vergaloppeert een 
jonge misdaadverslaggeefster 
zich in een eenvoudige moord-
zaak.

BV’S
De Perfecte Echtgenote van 
Darby Kane, een thriller met een 
hoog Gone Girl-gehalte, gaat dan 
weer over een makelaar die met 
haar man Aaron, een leraar, een 
perfect leven lijkt te hebben. Tot 
Aaron niet komt opdagen op zijn 
werk en zijn auto onvindbaar lijkt. 

In Een laatste uitweg is de hoofd-
rol weggelegd voor Beauregard 
‘Bug’ Montage, een automonteur 
die er een opmerkelijke bijver-
dienste op nahoudt: hij is namelijk 
ook vluchtautobestuurder en staat 
bij overvallen op bijvoorbeeld een 
juwelier in voor de snelle aftocht. 

BV-DAY is de vreemde eend in de 
bijt. Het boek staat op de cover 
aangekondigd als thriller én media- 
satire, en is geschreven door een 
bekende Vlaming die onder de 
schuilnaam Chris Van Gansbeke het 
BV-wereldje op de korrel neemt.

 (WiVi)


