
INTERNAL SALES MANAGER: 

Met de uitbouw van de dienst internal sales willen we de servicegraad naar onze klanten 

verhogen. Zowel reactief als proactief.  

In dezelfde beweging willen de dienst ordering en retours ook verder centraliseren onder de 

HOMA noemer. Internal sales als dienst heeft de taak de brug te vormen tussen het sales 

werk in the field en de sales activiteiten intern. Daarbij worden taken als opvolging orders, 

logistieke contacten, de band met aankoop, in en outbound in samengebracht. 

Als Internal Sales Manager bij HOMA ben je mede-verantwoordelijk om via opvolging, cross 

selling en call acties de omzet en winst van de divisie te maximaliseren. Hiervoor werk 

je samen met marketing en de sales manager. Je zorgt bovendien voor een hoge interne 
en externe klanttevredenheid.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de divisionele sales strategie en het 

motiveren, coachen en ontwikkelen van de medewerkers binnen het team.  

Concreet: 

 Je vormt één team met de andere sales mensen

 Je bent het centrale aanspreekpunt voor problem solving inzake after sales (geen SAV)

 Je zorgt voor een meer verkoop , en personaliseert het ERP pakket.

 Omzet en margebijdrage in het kader van promotionele activiteiten.

 Je neemt de interne processen onder de loep, je schrijft richtlijnen en staat garant voor

de uitvoering.

 Tactische salesplanning opstellen samen met de managing partner en sales manager.

 Opvolgen van orders door jouw team, tot op moment en plaats van levering.

 Structureren van de exportactiviteiten inzake ordering, vervoer en levering.

 Motivatie, coaching en ontwikkeling van medewerkers

 Zorg dragen voor de productkennis van het team

Kerntaken 

 Signaleren en rapporteren van markt- en technologische ontwikkelingen

 Je bent verantwoordelijk voor de snelle en vlotte ordering, de communicatie met de

logistiek en eventuele offertes (samen met sales /technische afdeling).

 Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten betreffende alle sales-gerelateerde

zaken, dit zowel schriftelijk als telefonisch;

 Coördinatie van de ondersteunende sales activiteiten binnen het team

 Onderhouden contacten met grote klanten

 Operationele aansturing van de medewerkers



 Maximaliseren synergie tussen het aankoopbeleid en verkoop beleid

 Beheer van de artikelen uit retour

 Oude stock wegzetten via alternatieve kanalen.

 Borgen van de productkennis van de medwerkers in het team

Vaardigheden: 

• Uitstekende kennis van ERP

• Goede kennis van Microsoft

• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal

• Teamgerichte ondernemer

• Planmatige en resultaatgedreven werker

• Leidinggevende capaciteiten

• Op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het vakgebied

• Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)

• Internal Sales Manager rapporteert aan de Managing partner

Wat is ons DNA?
Een jong bedrijf met een jonge geest en licht guerrilla gehalte. Doordrongen van een
klantgerichtheid die erg ver gaat. House of Music & Accessories is een groep van 50 mensen
in België, Nederland en Frankrijk.

Centraal staan 5 waarden: integriteit, professionaliteit, creativiteit, duurzaamheid en familie.
Authentieke personen voelen zich er zeker thuis.. Jezelf zijn binnen een onderneming die dit
ook toelaat. Samen bouwen.

Alle personen kunnen rekenen op een bevredigend en op maat gemaakt remuneratiepakket,
en vooral een omgeving waar vriendschap , plezier, vrijheid, en werklust centraal
staan. Zin om je eigen identiteit uit te bouwen? 

Stuur dan als de bliksem je gegevens door naar michael.binge@houseofmusic.be .




