
WE ARE LOOKING FOR YOU, COMMERCIEEL BEEST!

VACATURE

Wij zoeken een nieuwe collega! Om ons team te versterken zoeken wij een enthousiaste  
Sales Executive. vanuit je passie voor verkoop, probeer je elke dag ons klantenbestand uit 
te breiden. Jij weet (tenslotte) als geen ander dat je niet enkel geuren en geurtoestellen 
verkoopt maar ook de beleving en magie van geurmarketing. Je zorgt voor een frisse wervel-
wind in ons snel groeiend bedrijf.

Jouw takenpakket:
• Je kan zelfstandig werken aan het uitbouwen van ons klantenbestand en gaat proactief op   
  zoek naar opportuniteiten
• Je vertegenwoordigt Scents op verscheidene beurzen en netwerk-events;
• Je probeert afspraken te maken bij mogelijke nieuwe klanten en deze tot een goed einde te   
  brengen.
• Je maakt nauwkeurig offertes op maat. 
• Je volgt het volledige proces op van het eerste contact tot de ondertekening van het contract. 
• Ook na ondertekening ben je verantwoordelijk voor de klanttevredenheid van jouw klanten.
• Je hebt een passie voor verkoop en haalt plezier uit het maken van elke nieuwe klant. 

Jouw vaardigheden en competenties:
• Je hebt een bachelordiploma hoger onderwijs.
• Je spreekt, schrijft en begrijpt vlekkeloos Nederlands, Je kan je uitdrukken in het Engels en Frans.
• Je kan zelfstandig, nauwkeurig en efficiënt werken 
• Je bent gemotiveerd en enthousiast
• Je haalt plezier uit verkoop en het maken van klanten.  
• Je bent een teamplayer en hebt een gezonde dosis humor. Wij lachen graag!

Waarom jij graag bij Scents wil werken? Easy!
• Je ontvangt een voltijds contract van onbepaalde duur in een bloeiende KMO.  
• Je komt terecht in een tof, hecht team – Ons motto: work hard, play hard.
• Onze ONVERGETELIJKE teambuildings!
• Je krijgt een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met tal van extralegale voordelen
• Een wagen met tankkaart.
• Een aantrekkelijk commissiesysteem
• Uitbreiding van jouw netwerk door onze groep nationale en internationale klanten.
• Een toffe job met veel zelfstandig werk.

Wil jij ons team komen versterken? Je moest al aan het solliciteren zijn!
Twijfel dan zeker niet en stuur jouw motivatiebrief en cv naar info@scents.be of bel naar 
03/2336616 en vraag naar Nathalie. Voor meer informatie over ons bedrijf,  
zie www.scents.be.

A little background:
Scents is marktleider in België inzake geurmarketing. Voor meer dan 1800 klanten, in verschillende 
sectoren, bieden wij geurbeleving op maat aan. De voornaamste sectoren waarin wij een geurbeleving 
creëren zijn: Retail, wagens, events, horeca, verzorgingssector, reisorganisaties,… 


