
Wat worden mijn werkzaamheden?

Commercieel ingesteld
Ervaring in telefonische sales is een pré
Pro-actieve werkhouding
Communicatief vaardig
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Een fijne collega met humor
Niet vies van een borrel
Soepel kunnen babbelen
Je vindt het leuk om in een start-up omgeving te werken
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Sales Intercedent

Wat verwacht Aditech van jou?

Hét technisch uitzendbureau voor een baan in de techniek, dat is Aditech! Aditech streeft er naar 
de beste werkplek voor goede vakmensen binnen de techniek te regelen. Stroop je mouwen op, 
maak plezier en ga aan het werk! 

Aditech is een positief gestemde organisatie met grote doelen. Aditech maakt een prachtige 
groei door en is dus opzoek naar toptalent. Werken bij Aditech betekent dat je veel ruimte hebt 
voor je eigen invulling binnen een afwisselende baan. 

Als Sales intercedent van Aditech ga je klanten en projecten bezoeken, je relaties blij maken met 
de samenwerking met jou en Aditech. Je hebt veel leuk informeel contact met je klanten, met je 
eigen vakmensen en met positief ingestelde collega's van de andere Aditech vestigingen. 

Ben jij een enthousiasteling, ben je van nature een proactieve regelaar? Krijgen ze jou niet snel 
van je stuk en heb je een vlotte babbel? Dan zijn wij opzoek naar jou! 

Contacten leggen met klanten en kandidaten
Zorgen voor naamsbekendheid
Plannen en werven van technisch personeel, andere bedrijven 
helpen bij het zoeken naar toptalent
Creatieve oplossingen bedenken en advies geven
Werken aan relatiebeheer 
Acquisitie 
Impact maken
Jezelf ontwikkelen!
Jij wordt een professional in je werk

Den Haag of Eindhoven



Wat kun je verwachten van Aditech?

Wij van The Sales Bakery, hebben als doel om jou te laten excelleren in je ondernemende, 
commerciële job. Samen met ons werk je eens in de 3 weken aan jouw persoonlijke groei 
en Salesvaardigheden zodat je binnen no-time uitblinkt in alles wat jouw onderscheid van 
andere young professionals. In The Sales Bakery Traineeship behandelen we de volgende 
topics: 

o Personal branding 
o New Business 
o Accountmanagement 
o Creativity o Negotiation 
o Leadership (optioneel) 

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast geworden of heb je een vraag? Neem 
gerust contact met ons op! Misschien is het ook leuk om eens een kijkje op onze website te 
nemen www.thesalesbakery.nl

Mail: karel@thesalesbakery.nl
Telefoon: +316 58 96 57 25 

Wie zijn wij?

Een leuke, afwisselende baan met gezellige collega’s
Salaris tot €3200 bruto per maand, op basis van kennis en ervaring 
29e vrije dagen 
Vrijdagmiddagborrels
Vakantiegeld 
Reiskostenvergoeding
Laptop, telefoon en wat je verder nodig hebt van de zaak
Een leerzame werkomgeving 
Persoonlijke ontwikkeling 

Bij Aditech werk je samen met een gemotiveerd en energiek team. Je bezoekt klanten, gaat naar 
projecten en je bezoekt gave werkplekken. Aditech zoekt een ondernemend type, die 
verantwoordelijkheid kan nemen. Als jij iets regelt staat alles netjes op papier en is er geen speld 
tussen te krijgen. Naast hard werken worden er bij Aditech leuke uitjes geregeld. Bij Aditech heb
je een leuke afwisselende baan waar je je persoonlijk kunt ontwikkelen met gemotiveerde en 
positief gestemde collega’s


