V A C AT U R E T E A M L E I D E R V E R K O O P

Wat houdt de functie in?

Als Teamleider Verkoop ben je verantwoordelijk
voor de dagelijkse aansturing van de verkoopcollega’s van de diverse reislabels. Naast het
voeren van de maandelijkse voortgangsgesprekken, zorgt je voor een correcte en complete
planning voor de verkoopafdeling, denk hierbij
aan de invulling van de avond- en de
bereikbaarheidsdiensten.
Je bent in deze functie operationeel verantwoordelijk voor het behalen van de verschillende
doelstellingen zoals marge, bijdragen aan het
rendement en continuïteit van de verschillende
reislabels. Je maakt en analyseert rapportages
en koppelt deze met een actieplan terug aan de
Commercieel Directeur. Daarnaast ondersteun je
de Commercieel Directeur door het afwikkelen
van klachtendossiers voor jouw rekening te
nemen.

Vereiste kwaliteiten

- Afgeronde HBO opleiding en aantoonbare
werkervaring als leidinggevende
- Goede mondelinge en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheid zowel in het Nederlands als in het
Engels
- Je bent proactief en denkt in oplossingen, je
bent een natuurlijke leider en medewerkers
voelen zich vertrouwd bij jou. Je weet collega’s
op een positieve manier te stimuleren en te
motiveren.
Je begrijpt verkoopprocessen en kan deze met
behulp van de juiste informatie analyseren en
vertalen naar concrete actiepunten.

Ons aanbod

- Een leuke baan in een dynamische werkomgeving (zie ook www.itgcompanies.nl)
- Dienstverband voor 36-40 uur
- Startdatum in overleg (bij voorkeur z.s.m.)
- Salaris conform de CAO, indeling afhankelijk van
leeftijd en ervaring, 25 vakantiedagen, vakantiegeld, reiskostenvergoeding, pensioenopbouw en
aanvullende personeelsvoordelen;
- Standplaats ‘s-Hertogenbosch
- Eigen inbreng en verantwoordelijkheden
- Gezamenlijke vrijdagmiddaglunch
- Je werkt in een ambitieuze werkomgeving met
een gestructureerde, informele bedrijfscultuur

Typisch ITG
De International Travel Group in ’s-Hertogenbosch is een van de meest dynamische en actieve reisorganisaties van Nederland. De wereld is ons
werkterrein en het is onze passie om reizigers onvergetelijke ervaringen te bieden. Onze collega’s richten zich in alle processen volledig op
‘customer intimacy’ en streven naar 100% klanttevredenheid. Het hoge kennisniveau en het continue streven de reiziger
te ontzorgen staan centraal. Jij kunt nu deel uitmaken van deze energieke wereld.

Reageren
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande vacature en spreekt het je aan om in de reiswereld te werken?
Stuur dan je motivatiebrief en cv naar sollicitatie@itgcompanies.nl.

