
VACATURE SALES CONSULTANT 
OOST + WEST-VLAANDEREN
Staffable is onderdeel van de Horecafocus Group en partner van Easypay Group. We zijn specialist in 
de verloning & het personeelsbeheer van medewerkers & uitzendkrachten in de horeca en 
evenementen sector. Met een doorgedreven service level en een op maat gemaakt software 
programma bedienen we een grote diversiteit aan klanten.

Ben jij servicegericht in hart en nieBen jij servicegericht in hart en nieren? Heb jij affiniteit met de horeca of de uitzendwereld? Zie jij 
eerder oplossingen dan problemen? Kun je deze aandragen met een commerciële flair? En heb jij de 
resultaatgerichte aanpak die het verschil maakt voor onze klanten? We maken graag kennis met je! 

JOBOMSCHRIJVING:
Je bent verantwooJe bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van langdurige en solide partnerships 
met onze bestaande en nieuwe klanten & uitzendkrachten. Hierbij vorm je het gezicht van ons bedrijf. 
Je verzorgt het proces van het eerste contact van de uitzendkracht met de klant tot en met 
contractondertekening. Daarnaast verkoop je onze payrollactiviteiten. Jouw marktexpertise vertaalt 
zich in nieuwe voorstellen naar dienstverlening voor Horecafocus Group. 

Als lid van een enthousiast salesteam draag je bij aan de realisatie van de doelstellingen van het team. 
Je draagt bij aan een stimulerende teamwerking en deelt graag je kennis.
Je krijgt de noJe krijgt de nodige vrijheid & ondersteuning om deze boeiende uitdaging vorm te geven. Afhankelijk 
van je woonplaats, zoeken we naar de meest geschikte standplaats van waaruit je kan werken.

PROFIEL & VAARDIGHEDEN
•   Je bent commercieel ingesteld of hebt reeds een eerste werkervaring achter de rug in een   n     
   commerciële omgeving
•   Je bent een uitstekende communicator & negotiator die verbindt, structureert en weet te                 
    dynamiseren
••   Je bent uitermate klant- en resultaatgericht, service minded, pro actief en houdt van problem 
   solving.
•   Je hebt geen schrik van proactieve prospectie
•   Je werkt accuraat en georganiseerd & beschikt over goede analytische skills
•   Je bent een sterke teamplayer & past binnen een jong, dynamisch team
•   Je beschikt over een operationele talenkennis NL/ FR 

AANBIEDING
Bij StaBij Staffable geef je het beste van jezelf. In ruil krijg je niet alleen een aantrekkelijk salaris en dito legale 
voordelen (bedrijfswagen met tankkaart, GSM, laptop, maaltijd- en ecocheques en een 
hospitalisatieverzekering), maar ook de kans om me te groeien in een boeiende en motiverende 
werkomgeving. Er is bovendien ruimte om een ideale work-life balance te creëren. 
Gezien we deel uitmaken van een grotere groep zijn er daarenboven reële groeikansen in de richting 
die jij wenst.

INTERESSE?
WWil je meer weten omtrent de vacature of kan je niet wachten om te solliciteren? Neem dan contact op 
met Guy Van Meegeren (guy@horecafocusstaffable.be of 0473 50 60 25)


