Sales consultant
Jij krijgt iedereen aan de lijn, weet je gesprekspartner te enthousiasmeren en kan elk contact te vertalen
naar commerciële kansen?
De baan
In deze functie ben je de hunter voor onze organisaties Devoon en Trivium Software. Hierin ben je
verantwoordelijk voor het (na)bellen, bestuderen en aantrekken van new business in zowel het notariaat als de
advocatuur. Je hebt een diepgaande interesse in hoe deze branches in elkaar zitten en begrijpt bovendien wat
software voor een organisatie kan doen. Intuïtief ga jij op zoek naar de pijn van een juridische kantoor en bent
daarin een volwaardige gesprekspartner. Door jouw mentaliteit en kennis open jij deuren en weet je de
alledaagse vraagstukken van de praktijk te vertalen zodat wij deze kantoren kunnen gaan helpen met onze
innovatieve oplossingen. We werken vanuit onze kantoren in Reeuwijk en Oosterhout (NB) en beide locaties
kunnen als standplaats fungeren.
Jij
•
•
•
•
•
•

Hebt frisse moed en schroomt niet om de telefoon te pakken;
Hebt 3 tot 5 jaar ervaring in een functie waarin new business centraal stond;
Kent de Sandler methodiek en hebt eerder in teamverband acquisitie gepleegd;
Begrijpt de klant en welk doel men wil bereiken en kan dat helder vertalen;
Hebt een gezonde dosis interesse in ICT;
Hebt een sterke persoonlijkheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij
•
•
•
•

Werken met passie en toewijding;
Bieden een uitdagende baan met uitzicht op een vast dienstverband ;
Hebben aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een goed salaris, 27
vakantiedagen en een incentiveprogramma;
Zijn trots op de informele en collegiale werksfeer;

Wie zijn wij?
Meer plezier en succes in de juridische praktijk... dat is de missie van onze bedrijven Devoon en Trivium
Software. Daarom werken we vanuit onze vestigingen in Reeuwijk en Oosterhout continu aan de
doorontwikkeling van unieke en eigen software die alle processen gemakkelijker maakt. Devoon met
NEXTassyst voor het notariaat, Trivium Software met NEXTmatters voor de advocatuur. Onze ontwikkelaars
nemen de ervaring van deze twee specialismes in de juridische sector mee in de evolutie van onze pakketten.
De verschillende culturen stimuleren het lateraal denken en de creativiteit van onze mensen, die daardoor een
nóg beter product kunnen leveren. Wij overleggen doorlopend met onze klanten over hoe bepaalde
handelingen en processen makkelijker kunnen. Is er voldoende interesse in een nieuwe functionaliteit? Dan
gaan we die bouwen. Wil je meer weten, kijk op www.devoon.nl en www.trivium.nl .

Daarnaast maken we deel uit van een grotere organisatie, de Lexxyn Groep, die onze belangen behartigt in de
juridische sector. Bij de totale organisatie werken nu 150 mensen, meer informatie hierover is te vinden op
www.lexxyn.nl .
Enthousiast?
Stuur jouw cv en motivatiebrief naar vacatures@lexxyn.nl t.a.v. Vicky Lemmens. Voor meer informatie kun je
ook bij haar terecht via 088 002 84 00 of bovengenoemd emailadres.

