
Herken jij je in de volgende zaken:
• Ik ben zowel de linker- als de rechterhand van mijn salesteam
• Ik ben een commerciële spin in een sterk web
• Ik draai mijn hand niet om voor een offerte of pre-sales gesprek. 

Dan ben jij degene die we zoeken, want ZetaDisplay is met spoed op zoek naar een

JE GAAT WERKEN IN EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE MET ALS STANDPLAATS ROSMALEN

SALES SUPPORT MANAGER

Vanwege de sterke groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een 
uitbreiding van ons commerciële team waar je hands-on support biedt 
aan het salesteam. 

Je bent het aanspreekpunt voor lopende zaken en nieuwe commerciële 
trajecten en zorgt ervoor dat je collega’s naadloos hun werk kunnen doen. 
Dat vergt een 360 graden blik waarin verschillende werkzaamheden 
voorbij komen: van het beantwoorden van inkomende telefoongesprek-
ken tot het opstellen/samenstellen van mantelovereenkomsten en offertes. 

Maar het allerbelangrijkste: je hebt fijne collega’s die graag samen 
stappen willen zetten.  
Bij ZetaDisplay houden we ervan successen te vieren.

Lees verder…

VACATURE



OVER ZETADISPLAY

HIER GA JE WERKEN

ALS SALES SUPPORT MANAGER

• ZetaDisplay is Europees leider in Digital Signage en heeft
negen kantoren in zes landen, waarvan twee vestigingen in
Nederland. Je zult versteld staan hoe vaak je onze schermen
al hebt gezien, want onze producten vind je in landen over de
hele wereld.

• Wij zijn beursgenoteerd in moederland Zweden.
• We ontwikkelden onze eigen Narrowcasting CMS’en Engage

en Engage+. Wij zorgen ervoor dat onze klanten via beeld-
schermen kunnen communiceren met hun doelgroep op
locaties als winkels, ziekenhuizen, showrooms, kantoren,
bioscopen en musea. We doen dit voor organisaties in meer
dan 30 landen wereldwijd zoals Friesland-Campina, Merce-
des-Benz, DAF, Decathlon, Pathé, ZiggoDome, Jaguar Land
Rover, Mazda, ING, SNS, Nike en vele anderen.

• Heb je een commerciële inslag en bewaak je planningen voor 
uit te brengen offertes en overige salesacties

• Maak je zonder moeite sales rapportages en maak je opzetten 
voor Management letters

• Ben je goed in pre-sales: je bereidt bijvoorbeeld de 
klantgesprekken voor voor accountmanagers en weet je op de 
juiste wijze commerciële informatie te redigeren en
te produceren

• Geef je ondersteuning op de marketingafdeling.

JOUW ERVARING

• Mbo/hbo niveau
• Communicatief vaardig en duidelijk
• Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels
• Je bent accuraat, georganiseerd en hands-on
• In bezit van Rijbewijs B en auto.

IS DEZE FUNCTIE OP JOUW 
LIJF GESCHREVEN? 

SOLLICITEER EN KOM BIJ ONS WERKEN!

Je wordt onderdeel van een dynamische werkomgeving in een 
inspirerend team van gedreven professionals. 
Je krijgt de mogelijkheid om te werken met toonaangevende  
(inter)nationale bedrijven. Dit doe je vanuit een stabiele  
internationale beursgenoteerde organisatie die opereert in een 
groeimarkt met innoverende producten en diensten waar de  
komende jaren veel vraag naar zal blijven.

DIT BEN JIJ

De spin in het web die exact weet waar je je informatie moet halen 
en neerzet voor je collega’s. Een persoon die enthousiast en 
dynamisch is, en het saleskantoor bewaakt. Daarnaast kun je 
werken met een CRM-systeem, begrijp je procuratieprocessen die 
je ook meteen coördineert en ben je administratief vaardig. 

Kortom: de linker- en rechterhand van het salesteam!



MEER INFORMATIE 
OF SOLLICITEREN
Wil je meer weten over ZetaDisplay en Digital Signage
ervaren? Ga naar zetadisplay.nl   
Heb je aanvullende vragen over deze functie? Bel René de 
Jong, Director of Sales & Marketing op 085-6207200.

Solliciteren?
Stuur je motivatie met cv naar e-mailadres  
rene.dejong@zetadisplay.com

Referenties in de Benelux: SNS Bank, KPN (winkels & kantoren), 
Luxaflex®, ING, Total, PwC, RAI Amsterdam, Erasmus Ziekenhuis, 
KFC, Pathé, Friesland Campina en vele anderen.

Referenties internationaal: IKEA, HEMA, Mercedes Benz, Thule,  
Keskoo, McDonalds en vele anderen.


