
SALES REPRESENTATIVE WEBFLEET
WIJ ZIJN OPZOEK NAAR:

WERKEN BIJ VAN DE ZAAG

van De Zaag is een specialist op het gebied van fleetmanagement en al meer dan tien jaar zijn wij ge-

certificeerd partner voor TomTom Telematics (tegenwoordig WEBFLEET). Het is een steeds belangrijker 

component van de innovatieve oplossingen waarmee we onze klanten structureel vooruit helpen. 

Wij zijn ambitieus en om de groei verder in goede banen te leiden en klanten de aandacht te geven die ze 

verdienen, zijn wij ter versterking van het verkoopteam op zoek naar een bevlogen Sales Representative 

WEBFLEET die samen met ons successen wil vieren. 

DE WERKZAAMHEDEN

Als Sales Representative ben je verantwoordelijk 

voor acquisitie (new business) en het bijbehorende 

relatiebeheer bij (middel)grote service-, transport- en 

logistieke bedrijven. In samenspraak bepaal je de 

strategie voor jouw klanten en prospects. Doordat je 

de taal van de klant spreekt, ben je in staat om met 

professionele binnendienstondersteuning de eisen

en wensen van klanten te vertalen in passende 

telematicaoplossingen. 

Je gesprekspartners zijn inkopers, wagenpark-

beheerders, facilitair managers en management- en 

directieleden. In deze zelfstandige functie word je 

begeleid om te groeien in je rol en om de in overleg 

bepaalde targets te behalen. 

HET FUNCTIEPROFIEL

•   Hbo werk- en denkniveau

•   Commerciële B2B buitendienstervaring 

•   Ervaring met (voertuig)telematica is een pre

•   Leergierig, klant- en resultaatgericht 

•   Doortastend en communicatief vaardig

•   Passende auto 

•   Laptop en mobiele telefoon

•   Marktconform salaris

EEN ECHTE NETWERKER

Je hebt de juiste klantfocus, bent een echte netwerker 

en vindt het leuk om initiatiefrijk nieuwe klantcontac-

ten te leggen? Dan is dit de uitdagende functie die jou 

op het lijf geschreven is. 

Je standplaats is Numansdorp, maar je zult zeer regel-

matig onderweg zijn waarbij alle moderne technische 

hulpmiddelen tot je beschikking staan.

WAT WIJ BIEDEN

Het gaat ons om persoonlijkheid, inlevingsvermog-

en, creativiteit én resultaat. Commercieel talent mag 

goed beloond worden en daarom hebben we een bij 

de functie passend eigentijds arbeidsvoorwaarden-

pakket samengesteld. 

Wij willen vooruit, samen met jou, omdat we ervan 

overtuigd zijn dat wij samen kunnen groeien naar 

grote hoogte. van De Zaag 

helpt mensen op weg.

Heb je de juiste klantfocus en ben je net zo ambi-

tieus als wij? Stuur een CV en korte motivatie aan:  

danny@vandezaag.nl

Chr. Huygensstraat 38 | 3281 ND Numansdorp | T 0186 - 577599 | verkoop@vandezaag.nl | www.vandezaag.nl

‘COMMERCIEEL TALENT 
MAG GOED BELOOND 
WORDEN’


