
 
 
Sales Medewerker Buitendienst 

Fusernet ICT Services groeit! Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor de 
buitendienst verkoop. Als Sales Medewerker Buitendienst vergroot je voornamelijk de 
omzet door (ondersteuning van) marktverkenning en acquisitie (outbound) binnen de 
gedefinieerde doelgroepen. De doelgroep betreft zakelijke accounts voor onze afdeling 
ICT reiniging. Je behandelt aanvragen, belt Outbound naar warme leads, verzorgt 
presentaties en je bewaakt hiervan de opvolging. Als Sales Medewerker Buitendienst 
val je onder de verantwoording van de Commercieel Directeur. 

 
Dit ben jij 
• MBO/HBO werk- en denkniveau 
• Affiniteit met sales 
• Commercieel inzicht 
• Communicatief vaardig 
• Flexibel en resultaatgericht 
• Stressbestendig; je kan veel werkzaamheden tegelijkertijd ordenen en inplannen 

en hebt een helder overzicht van het geheel 
• Kennis en ervaring met o.a. Microsoft Office, procedures en werkmethoden 
• In bezit van rijbewijs B 

Dit vind je leuk om te doen 
• Outbound bellen naar warme leads 
• Onderhouden van contacten met diverse klanten 
• Klanten voorzien van de juiste informatie 
• Het produceren en bijhouden van cliëntenoverzichten 
• Het invoeren en bijhouden van commerciële opdrachten in CRM 

 
Dit zijn wij 
Fusernet ICT Services is een onafhankelijk dienstverlenend bedrijf gesitueerd in 
Nieuwegein. Wij helpen klanten om meer rendement te halen uit hun ICT-
investeringen. Dat doen we onder meer met onze specialistische kennis over ICT 
reiniging, reiniging van datacenters/serverruimtes, opkoop en afvoer van hardware, 
(mobiele) datavernietiging en diverse werkplekoplossingen. 
Kwaliteit en service staan bij ons op nummer 1. Niet voor niets is onze slogan ‘Makes you 
smile’! Binnen ons bedrijf heerst een informele sfeer waar het prettig werken is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dit bieden wij 



• Een baan voor … uur per week 
• Een marktconform salaris 
• Eindejaarsuitkering 
• Pensioenregeling 
• 26 vakantiedagen 
• Veel vrijheid in je functie 
• Mogelijkheid om vanuit huis te werken 

 
Ga jij deze toffe uitdaging aan? 
Wil je meer weten? Je kunt ons altijd bellen of mailen. Direct solliciteren? We 
ontvangen graag je cv en motivatie! Stuur een e-mail naar info@fusernet.nl of bel naar 
030 - 605 17 15. 


