Vacature Salesmedewerker
Bedrijfsprofiel
MTVTD is een jong, vooruitstrevend en snelgroeiend bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen en
managen van diverse (online) initiatieven. Een van deze initiatieven is Consumind, een dienstverlening die zich
richt op het helpen van consumenten en hun beslissingen op het gebied van vaste lasten. We helpen de
consument inzicht te krijgen in de kosten van het huishoudboekje, brengen advies uit over mogelijke alternatieven
(besparingen) en bieden daarnaast een overstapservice aan. We hebben grote ambities met nieuwe initiatieven
en vormen van dienstverleningen in Nederland en in het buitenland. Daarnaast willen we wat we doen uiteraard
verbeteren door het steeds beter en slimmer doen en daar kun jij ons bij helpen!

Functieomschrijving
Voor onze interne verkoopafdeling zoeken we een aanvulling binnen het advies- & salesteam. Je gaat je bezig
houden met het uitbrengen van advies wat betreft de meest voorkomende producten in het huishoudboekje,
waarbij dit in eerste instantie met name de energiemarkt zal zijn.
Je gaat daarbij werken in een klein team met je eigen verantwoordelijkheden. Een zelfstandige werkhouding is
daarom ook een absolute must! Als interne medewerker ben je het visitekaartje van MTVTD en dit dien je dus ook
zowel qua gesprekstijl, werkhouding als inhoudelijke expertise uit te dragen.

We zoeken en vragen
-

Telefonisch advies- en verkoopervaring is een must
Enige (recente) ervaring met outbound bellen
Kennis van de energiemarkt is een pre
Minimaal MBO denk- en werkniveau
Woonachtig in de regio Utrecht
32 – 40 uur per week beschikbaar, waarvan minimaal 2 avonden
Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift
Een volwassen, zelfstandige werkhouding
Prettige telefoonstem en de juiste omgangsvormen

Wat we jou bieden
-

Een meer dan marktconform salaris
Daar bovenop een ruim variabel beloningsmodel op basis van geleverde resultaten
Een professionele kantooromgeving binnen het bedrijf
Gezellige collega’s met ruime ervaring
Je komt direct bij MTVTD zelf op contract met daarbij een proeftijd van een maand

Je komt te werken in ons kantoor in Utrecht (Lage Weide) in een jong en gezellig team waar iedereen van
aanpakken weet en fijn met elkaar samenwerkt. Er heerst een informele bedrijfssfeer en er zijn korte lijnen.
Ons kantoor is goed bereikbaar per auto en is er voldoende parkeergelegenheid. Met het openbaar vervoer ben
je vanaf Utrecht CS binnen 20 minuten op kantoor.
Dus ben je woonachtig in de regio Utrecht, pas je in bovenstaand profiel en ontplooi je je kwaliteiten graag in een
rustige en zakelijke omgeving? Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie en ervan overtuigd dat jij
degene bent die MTVTD zoekt? Neem dan contact op voor een gesprek en stuur je motivatie en CV door.

Martin Blokhuis
martin@mtvtd.nl (onder vermelding van “Sollicitatie Utrecht”)
Tel. 030 – 7009726
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