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VACATURE  I  INSIDE SALES 
  

Verantwoordelijkheden 

 
Voor onze sales en marketing aktiviteiten zoeken we een inside sales. Daarbij vorm je een 
uitstekende tandem met de sales manager en/of de product manager(s)  
Je beheert klantrelaties en je volgt aktief de verkoop van het producten- en dienstenaanbod 
vanuit een commerciële binnendienstrol. Je gaat vlot een gesprek aan en je durft pro-aktief 
telefonisch contact te nemen met prospects en klanten.   
 

§ Interne opvolging van onze verkoop 
§ Actieve contactname met klanten en prospecten 
§ Administratie opvolgen en beheren in Teamleader (CRM, offertes, …) 
§ Beheer van documentatie en standaard verkoop administratie 
§ Sociale media beheren (content aanreiken en onderhouden, eigen websites beheren 

en aanpassen in samenspraak met sales en technische collega’s) 
§ Actief meewerken aan verkoopinitiatieven en campagnes 

 

Jouw profiel 

 
§ Je spreekt en schrijft vlot Nederlands/Frans 
§ Je bent sterk in communicatie, zowel intern als extern 
§ Je hebt oog voor detail en streeft maximaal naar klantentevredenheid 
§ Je bent gewend te werken met B2B klanten 
§ Je leert snel met administratieve softwarepakketten werken 
§ Goede kennis van MS Word en Excel 

 

Ons aanbod 

 
§ Een aantrekkelijk salaris in functie van ervaring 
§ Flexibele uurregeling 
§ Vlotte bereikbaarheid van de kantoren 
§ Een gevarieerde en uitdagende functie  
§ Extralegale voordelen (maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering)  
§ Voltijdse functie (of 4/5 bespreekbaar)  
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Wie zijn wij? 

 
inMotiv is een commercieel en innovatief dochterbedrijf van de RDC Group BV.  
Als  automatiseringsbedrijf werken wij voor de gehele mobiliteitssector zoals lease- en 
verhuurmaatschappijen, verzekeraars, importeurs en autobedrijven.   
 
Hoewel inMotiv deel uitmaakt van een grote Nederlandse groep, werk je samen met een 
klein team, in het hartje van Antwerpen, aan het bruisende Zuid.  
 
Wij bieden een breed scala aan IT-oplossingen en diensten aan,  van klantcontactsystemen 
tot data en van voorraadmanagementsystemen tot marktinformatie- en analyses.  
inMotiv is dagelijks bezig met ontwikkelingen ten gunste en ondersteuning 
van de mobiliteitssector, zodat bedrijven hun bedrijfsvoering proactief kunt blijven 
innoveren.  
 
 

Wil jij ons team komen versterken? 
 
Neem dan zeker contact op met ons en stuur je motivatiebrief en CV naar: 
 
vacature@inmotiv.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


