Spannende job bij een Hidden Champion in de IT-beveiliging
Panda Security werd opgericht in 1990 en ontwikkelt sindsdien al meer dan 25 jaar innovatieve
IT-beveiligingsproducten op maat van de klant. Het is het doel van Panda Security om hun klanten
van intelligente bescherming tegen malware te voorzien en dit bij een minimale belasting voor het
systeem. Ze richten vooral hun focus op security oplossingen voor bedrijven. Voor onze uitbreiding
op de Belgisch markt zijn we momenteel op zoek naar een ervaren medewerker die aan de slag
gaat als

Onsite Sales/België
(m/v, voltijds)
Uw takenpakket:
• Als lid van ons verkoopteam bent u het
eerste aanspreekpunt voor onze Belgisch
retail partners in de Corporate Reseller.
• Uw taken variëren van acquisitie en partner
winning tot competente en duurzame
customer support in de dagelijkse gang van
zaken.
• U presenteert de onderneming en haar ITbeveiligingsoplossingen zelfstandig, zowel
tijdens uw klantbezoeken als bij in-house
tentoonstellingen en beurzen.
• Daarnaast ondersteunt u het verkoopteam
bij complexe vraagstukken, met name voor
grootschalige projecten en internationale
klanten.

Uw vaardigheden:
• U heeft een technische opleiding of ITopleiding voltooid en u heeft minstens 5 jaar
professionele ervaring op het gebied van
ondersteuning, presales of het consulten
van IT-oplossingen.
• U bent vertrouwd met de presentatie van
IT-services en praten naast Nederlands en
Frans ook nog Duits of Engels.
• U bent sterk in communiceren, werkt
graag in een team en bent een doel- en
resultaatgerichte aanpak gewoon.
• U past uw kennis graag toe en heeft een
persoonlijke affiniteit met cybersecurity.
• Een veilige omgang met de meest bekende
software programma's, in het bijzonder
Microsoft Office, is voor ons van groot
belang.

Wat wij u te bieden hebben:
Wij bieden een voltijdse functie in het spannend en snel groeiende marktsegment van de ITbeveiliging aan. Naast een aantrekkelijk vast salaris met een prestatiegericht component, krijgt
u ook een uitgebreid intern opleidingsprogramma met individuele training. Door de voortdurende
ontwikkeling heeft u kans om zich snel binnen ons internationaal bedrijf te ontwikkelen. We willen
ook de kans bieden aan sales professionals uit andere sectoren om binnen de IT-beveiliging aan
de slag te gaan. Als u bij uw volgende carrièrestap graag binnen een dynamisch en samenwerkend
team wil werken, kijken we uit naar uw sollicitatie.
Gelieve al uw documenten in het Engels of Duits, met inbegrip van uw beschikbaarheid en
loonverwachtingen aan de heer Kai Mentrop te sturen, e-mail: kai.mentrop@de.pandasecurity.com.
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