OPLEIDINGSADVISEUR B2B

VOOR GBT OPLEIDINGEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR
OPLEIDINGSADVISEUR B2B
GBT Opleidingen is een landelijk opererend
opleidingsinstituut, gespecialiseerd in het opleiden van
medewerkers op de industriële werkvloer (‘Blue Collar’).
We bieden vakinhoudelijke trainingen, taaltrainingen,
diplomerende beroepsopleidingen, veiligheidstrainingen,
en trainingen communicatie en leidinggeven. We kunnen een
‘standaard’ training op maat maken om bedrijfsdoelen nog
beter te realiseren.
Voor bedrijven die op zoek zijn naar een interne

trainingsstructuur, -content en -opleidingsorganisatie,
biedt GBT Opleidingen een unieke aanpak. Dit is onze
‘Excellente Medewerker Trainingsaanpak’ (EMT). Deze
didactische en inhoudelijke aanpak wordt momenteel door
diverse bedrijven omarmd. Als partner bouwen we samen
met een bedrijf een vorm van een eigen ‘bedrijfsschool’.

ALGEMENE INFORMATIE
Organisatie: GBT Opleidingen
Standplaats: Venlo
Werk en denkniveau: HBO
Uren: 32—40 uur
FUNCTIE-INHOUD
•
Voeren van advies- c.q. salesgesprekken
met potentiële klanten
•
Actief relatiebeheer voeren
•
Opstellen van offertes
•
Meehelpen bij het ontwikkelen van nieuwe
producten en diensten
•
Ondersteunen bij marketing activiteiten

FUNCTIE-EISEN
•
B2B Saleservaring
•
Afgeronde HBO opleiding (voorkeursrichting:
Techniek of Bedrijfskunde)
•
Woonachtig zijn in Noord-Limburg of Zuid-Oost
Brabant
•
Vertaalslag kunnen maken van strategische
vraagstukken naar opleidingsoplossingen
•
Gesprekspartner kunnen zijn op HR/Operations/
Directie niveau
•
Ervaring met industriële of technische bedrijven
•
Draagt omzetverantwoordelijkheid
BENODIGDE SKILLS
•
Sales gedreven zijn
•
Communicatieve vaardigheden op HBO niveau
•
Zelfstandig kunnen acteren
•
Schrijfvaardigheid op HBO niveau
•
Analytisch vermogen
•
Kansen zien en benutten
•
Creatief zijn
BEGELEIDING EN AANSTURING
Directe begeleiding en aansturing door Directeur GBTOpleidingen
MEER INFORMATIE
Indien je interesse hebt in bovenstaande functie kun je
een reactie en CV sturen naar
directiesecretariaat@gilde-bt.nl. Met inhoudelijke
vragen kun je je richten tot de heer Eric Hoff, directeur
GBT-Opleidingen, tel. 06-57832657.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
GBT OPLEIDINGEN / Venrayseweg 32 Venlo
T. 088 088 4700 / www.gbt-bedrijfsopleidingen.nl

