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High Tech Account Sales
High Tech Account Sales Vacature
Jij verdiept je in de markt. Volgt ontwikkelingen op de voet. En.. jij verkoopt bij de vleet! Jij hebt een open uitstraling en
een vlotte babbel. Geen wonder dat jouw netwerk groot is! Als High Tech Account Sales zet jij die sociale vaardigheden
in. Jij zet je in voor de werving en ontwikkeling van klanten binnen de High Tech-sector. Je onderhoudt het netwerk, en
hebt een sterke focus op new business. Opdrachten binnenslepen? Geen probleem. Met een scherp oog voor de
behoefte van de klant verkoop jij de dienstverlening van Sogeti’s High Tech.

Sogeti biedt jou als Account Sales...
Jij hebt ambities. Sogeti erkent die en werkt hier graag samen met jou aan. Hoe? Op tal van manieren! Denk aan interne
en externe opleidingen, persoonlijke begeleiding en coaching. Innovatie en ontwikkeling staan centraal en er is volop
ruimte voor eigen initiatieven. Dragen jouw ideeën bij aan het resultaat? Dan wordt dat ook goed beloond.

Onze High Tech Account Sales?
Jij hebt hbo werk- en denkniveau, en minimaal twee jaar saleservaring in het High Tech-werkveld. Salesgesprekken
voeren kun jij op elk niveau, en stakeholdermanagement is voor jou niets nieuws. Jouw soft skills laat je het best zien aan
tafel bij je klant of prospect, en last, maar zéker not least…: jij hebt passie voor technologie!

Over Sogeti
Sogeti is een groot bedrijf, met een persoonlijke platte organisatiestructuur. Passie voor het vakmanschap zit in degenen
van de meer dan 2.500 Sogetisten. Sogeti Nederland B.V. maakt deel uit van de wereldwijde Sogeti-groep met zo’n
20.000 IT-professionals in 15 landen met meer dan 100 vestigingen in Europa, de VS en India.
Dompel je onder in het imposante klantportfolio, en draag bij aan een van Sogeti’s snelst groeiende pijlers: het High Techwerkgebied. Stap aan boord..
Vragen over werken bij Sogeti? Neem contact op met onze recruiters via: sollicitatie@sogeti.com of bel naar: +31 (0) 886
606 600. Wil je direct solliciteren op deze baan? Ga dan naar de sollicitatie pagina op sogeti.nl.

