
Superior solutions to meet and exceed all your business needs. 

 

 

Junior Sales met passie voor ERP 
(Locatie: Pelt) 

Over Priority Software 

Priority Software biedt flexibele end-to-end bedrijfsmanagement oplossingen voor bedrijven 

in een breed scala van sectoren. Priority is erkend door vooraanstaande industrieanalisten en 

professionals voor haar productinnovatie. De oplossing verbetert de efficiëntie en 

klantervaringen bij bedrijven door middel van real-time toegang tot gegevens en 

bedrijfsinformatie in de cloud, op locatie of onderweg. Met kantoren in België, de Verenigde 

Staten, het Verenigd Koninkrijk en Israël, en een wereldwijd netwerk van partners stelt Priority 

75.000 bedrijven in 40 landen in staat hun bedrijf optimaal te beheren.  

Voor meer informatie, bezoek https://www.priority-software.be/ 

Functieomschrijving 

Om onze groei te boosten zijn wij op zoek naar een junior sales die de ambitie heeft om door 

te groeien tot een volwaardige sales specialist voor onze innovatieve ERP-oplossingen. Je 

ondersteunt onze marketing en sales, en gaat actief mee op zoek naar opportuniteiten in de 

markt. Die markt volg je op de voet en interessante ontwikkelingen heb jij meteen gespot. Je 

verleent advies aan potentiële én bestaande klanten op vlak van bedrijfsprocessen, -noden en 

-software. 

 
Jouw verantwoordelijkheden 
 

• Ondersteuning bieden bij het opzetten en opvolgen van marketingcampagnes; 

• Ondersteuning bieden bij salesactiviteiten en de administratieve opvolging ervan; 

• Op zoek gaan naar interessante sales opportuniteiten; 

• Onderhouden van duurzame klantenrelaties; 

• Proactief benaderen van de klantenportefeuille; 

• Op termijn zal jij fungeren als eerste aanspreekpunt voor onze partners. 

 

Jouw profiel 
 

• Je hebt minimum een eerste ervaring binnen de IT, en je hebt kennis van ERP-
systemen en/of workflows; 

• Je bent klantgericht, staat garant voor een sterke service en hebt een flinke portie 
doorzettingsvermogen; 

• Contacten najagen is helemaal jouw ding en afwijzing versterkt je motivatie; 

• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Engels, kennis Frans is een sterke plus. 
 

 

 

https://www.priority-software.be/
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Wat krijg jij in ruil? 
 

• Je krijgt de kans om te werken binnen een sterk groeibedrijf dat de mogelijkheid biedt 
aan hun werknemers om mee te groeien met het bedrijf; 

• Je komt terecht in een tof team met enthousiaste en dynamische collega’s; 

• Naast een marktconform salaris ontvang je ook nog volgende voordelen: laptop, 

hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques, ... ; 

• Het betreft een uitdagende voltijdse betrekking in een 40-uren systeem en dus ook 

12 extra ADV-dagen. 

 

Bij Priority zal je je samen met andere professionals thuis voelen en je persoonlijke creativiteit 

kunnen ontwikkelen. Samen richten we ons op het succes van onze klanten en bouwen aan 

een lange termijn verhaal. We zijn gedreven door ambitie, kwaliteit staat steeds voorop.  

 
Ben jij helemaal enthousiast na het lezen van deze vacature? Stuur dan zeker jouw CV en 

motivatiebrief naar Nele Driesen via nele.driesen@priority-software.com. 

mailto:nele.driesen@priority-software.com.

