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MEDEWERKER VERKOOP
WAARVOOR DIENT DEZE FOLDER ?
•
•
•
•
•

Basis om een vacature uit te schrijven ;
Hulpmiddel bij screening van kandidaten ;
Ondersteuning bij functioneringsgesprekken ;
Inspiratie voor opleidingstrajecten voor nieuwkomers ;
Hulp bij de identificatie van opleidingsnoden.

WAT VINDT U ERIN TERUG ?
• De taken die een goede vertegenwoordiger in het merendeel
van de bedrijven uitvoert  ;
• Kennis en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.
Het losse blad doet suggesties voor Cevora-opleidingen.
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HOE GEBRUIKT U DE FOLDER BEST ?
Het is best mogelijk is dat niet alle taken in uw bedrijf van toepassing zijn.
Anderzijds kan uw vertegenwoordiger ook taken hebben die niet voorkomen in de lijst.
Daarom bevat het document werkruimte. Het is de bedoeling om de lijsten aan te passen
aan de realiteit van uw bedrijf. Om dat gericht te doen, kunt u zichzelf achtereenvolgens
de volgende vragen stellen:
• Is dit een taak in mijn bedrijf of niet ?
• Hoe belangrijk is de taak in mijn bedrijf ? (1 = helemaal niet belangrijk;
4 = heel belangrijk)
• Welke kennis, vaardigheden, gedrag verwacht ik van mijn medewerkers  ?
• In welke mate beheersen zij dat ?
Het document voorziet open ruimtes en beoordelingsschalen die u toelaten om het als
een echt werkinstrument te gebruiken :
• Ruimte om taken en opmerkingen toe te voegen ;
• Bolletjes om de belangrijkheid van een taak in te schalen ;
• Aankruisvakjes om aan te duiden in welke mate de (toekomstige) vertegenwoordiger
de kennis en vaardigheden beheerst (1 = zwak ; 5 = uitstekend) ;
• Icoontjes om kennis en vaardigheden te onderscheiden.

Open ruimtes

NOTITIES

Belang zelf in te kleuren
Andere :

••••

Aankruisvakjes competentiescore
1 2 3 4 5

i

kennis
vaardigheden
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KERNTAKEN
Werft nieuwe klanten

TAKEN

BELANG

Wint informatie in over de markt
Selecteert adressen en telefoonnummers die interessant kunnen
zijn voor de commerciële actie
Stelt een contactschema op
Kiest het juiste kanaal om in contact te komen met mogelijke
prospecten
Gebruikt sociale media in om klanten en potentieel nieuwe
klanten te leren kennen
klein

icoon positief- groot

icoon negatief - groot

klein

Komt tot een duidelijke afspraak voor een kennismakingsgesprek
Andere :

••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••

KENNIS i / VAARDIGHEDEN
i
i
i
i

Kennis van kanalen om nieuwe prospecten te vinden/leads te genereren
Kennis van prospectiemethodes
Kennis van technieken voor een goed telefonisch prospectiegesprek
Kennis van de mogelijkheden en de regels voor communicatie via
sociale media
Kan gegevens opzoeken in een klantenbeheersysteem
Kan gegevens controleren in een klantenbeheersysteem
Kan snel schakelen tussen verschillende mediakanalen om informatie te
vergaren
Kan analyses van surfgedrag op de website gebruiken om aan prospectie te
doen
Kan bestanden screenen op interessante adressen
Kan sociale media gebruiken om een goed beeld te krijgen
van (potentiële) klanten
Kan constructief omgaan met feedback
Kan een succesvol telefonisch gesprek voeren

Toekomstgerichte competentie
klein

icoon positief- groot

icoon negatief - groot

klein

NOTITIES
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1 2 3 4 5
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Stelt het product, de aanbiedingen en de service in uiteenlopende situaties voor

TAKEN
Luistert naar de wensen van de klant
Stelt gericht vragen om de wensen van de klant te analyseren
Zoekt bijkomende informatie op (brochures, internet,
catalogi, …)
Gebruikt emotionele en rationele argumenten
Vertaalt technische eigenschappen naar de taal van de klant
Benadrukt de kwaliteit van het aanbod
Stemt de verkooptechniek af op de persoonlijkheid van de klant
Sluit het gesprek klantvriendelijk en professioneel af
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Kan input geven om producten en diensten online voor
te stellen
klein

icoon positief- groot

icoon negatief - groot

klein

Andere :

KENNIS i / VAARDIGHEDEN
i
i
i
i
i
i
i

Kennis van oorzaken van een falend commercieel gesprek
Kennis van persoonlijkheidsprofielen
Kennis van klanttypologieën (hoe functioneert een aankoper ?)
Kennis van de impact van lichaamstaal
Kennis van indicatoren om een ROI te meten
Kennis van de mogelijkheden om digitaal te adverteren
Kennis van de mogelijkheden en technieken van online verkoop
Kan de wensen van de klant interpreteren in termen van
producteigenschappen en gewenste diensten
Kan actief luisteren
Kan de vraag herformuleren
Kan omgaan met bezwaren
Kan de ROI van een product of dienst voor de klant aantonen
Kan assertief de dialoog met de klant aangaan
Kan een gesprek professioneel afsluiten

BELANG

NOTITIES

••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
BEHEERSINGSNIVEAU & OPMERKINGEN

1 2 3 4 5
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Werkt een commercieel voorstel uit

TAKEN

BELANG

Zoekt naar een oplossing die inspeelt op de noden van de klant

••••

Zet de juiste specialisten in voor de optimale oplossing

••••

Biedt bijkomende diensten aan

••••

Doet een prijsvoorstel dat aanvaardbaar is voor de klant en voor
het eigen bedrijf

••••

Onderhandelt over verkoopsvoorwaarden (prijs leveringstermijnen, service, …) binnen vooropgestelde marges

••••

Andere :

••••

NOTITIES
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KENNIS i / VAARDIGHEDEN
i Kennis van commerciële technieken

Kan contacten leggen met de juiste interne/externe specialisten
Kan de marge onderhandelen en verdedigen

Toekomstgerichte competentie
klein

icoon positief- groot

icoon negatief - groot

klein

BEHEERSINGSNIVEAU & OPMERKINGEN

1 2 3 4 5
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Volgt problemen bij de bestelling en de klachtenbehandeling op

TAKEN

BELANG

Volgt problemen bij offerteopmaak, bestelling of leveringen op
en communiceert hierover met klanten

••••

Bekijkt het overzicht van de klachten en schat de gegrondheid
ervan in

••••

Handelt klachten af waarvoor er nog geen routine bestaat
in het bedrijf

••••

Andere :

••••

KENNIS i / VAARDIGHEDEN
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i Kennis van procedures voor dienst na verkoop
i Kennis van het logistiek proces
i Kennis van de principes van klantenbinding
Kan assertief communiceren zonder de relatie met de klant te beschadigen
Kan omgaan met agressieve klanten

NOTITIES

BEHEERSINGSNIVEAU & OPMERKINGEN

1 2 3 4 5

VERTEGENWOORDIGER TAKEN, KENNIS EN VAARDIGHEDEN
Onderhoudt het contact met belangrijke klanten

TAKEN

klein

icoon positief- groot

icoon negatief - groot

BELANG

Analyseert de gegevens in het klantbeheersysteem om key
accounts te identificeren

••••

Bekijkt de kredietwaardigheid van de klant

••••

Stelt een operationeel accountplan op met de klant

••••

Onderhoudt contacten met de juiste personen bij de klant

••••

Doet voorstellen die een meerwaarde creëren voor de klant
en voor het eigen bedrijf

••••

Andere :

••••

NOTITIES

klein
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KENNIS i / VAARDIGHEDEN
i Kennis van een goede klantenrelatie, een goed klantengesprek, een goed
verkoopsproces
i Kennis van databases om aan de hand van criteria key accounts te selecteren
i Kennis van verschillende rollen in een Decision Making Unit bij een klant
i Kennis van beïnvloedingsprocessen in een aankoopproces
Kan een balans interpreteren om de kredietwaardigheid in te schatten
Kan de processen en de uitdagingen van de klant verkennen om
een accountplan te kunnen opmaken
Kan inschatten wie welke rol van de Decision Making Unit bij de klant
invult
Kan creatief oplossingen zoeken voor de klant
Kan een brug vormen tussen de klant en het eigen bedrijf en de leveranciers

Toekomstgerichte competentie
klein

icoon positief- groot

icoon negatief - groot

klein

BEHEERSINGSNIVEAU & OPMERKINGEN

1 2 3 4 5
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ORGANISERENDE TAKEN
Levert een bijdrage aan de commerciële strategie van het bedrijf

TAKEN

BELANG

Volgt belangrijke veranderingen op (klanten, leveranciers,
concurrentie, wetgeving)
Schaaft de persoonlijke kennis van het product/de dienst
voortdurend bij
klein

icoon positief- groot

icoon negatief - groot

klein

Doet voorstellen voor verbetering, nieuwe markten, verbreding
van het assortiment
klein

icoon positief- groot

icoon negatief - groot

klein

Andere :

••••
••••
••••
••••

KENNIS i / VAARDIGHEDEN
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Kan rekening houden met de doelstellingen en de marketingstrategie van
het bedrijf
Kan evoluties in de markt opvolgen
Kan vragen of problemen van klanten creatief vertalen naar
verbetervoorstellen voor het product of de dienst
Kan overleggen met andere diensten om te komen tot een verbetervoorstel
Kan adviezen constructief formuleren

Toekomstgerichte competentie
klein

icoon positief- groot

icoon negatief - groot

klein

NOTITIES

BEHEERSINGSNIVEAU & OPMERKINGEN

1 2 3 4 5
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ONDERSTEUNENDE TAKEN
Rapporteert over de verkoopresultaten

TAKEN
Verzamelt gegevens
Maakt tabellen en grafieken op
Rapporteert schriftelijk en mondeling aan de verantwoordelijke
Registreert klantencontacten in het klantenbeheersysteem

Andere :

BELANG

NOTITIES

••••
••••
••••
••••
••••
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KENNIS i / VAARDIGHEDEN
i Kennis van software voor databankbeheer (Excel, Access, …)
Kan het klantenbeheersysteem gebruiken
Kan werken met Word en Excel

BEHEERSINGSNIVEAU & OPMERKINGEN

1 2 3 4 5

CEVORA, LEREN MET GOESTING
Cevora vzw
E. Plaskylaan 144 - 1030 Brussel
Tel. 078-15 36 02 - contact@cevora.be

WWW.CEVORA.BE

Waarvoor dient deze folder ?
•
•
•
•
•

Basis om een vacature uit te schrijven ;
Hulpmiddel bij screening van kandidaten ;
Ondersteuning bij functioneringsgesprekken ;
Inspiratie voor opleidingstrajecten voor nieuwkomers ;
Hulp bij de identificatie van opleidingsnoden.
Wat vindt u in deze folder ?
Een lijst van mogelijke taken van een vertegenwoordiger ;
Kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn ;
Suggesties voor Cevora-opleidingen ;
Werkruimte om het document aan te passen aan de realiteit van uw bedrijf.

Dit document is een praktische en vereenvoudigde versie van een
uitgebreider onderzoek en kan onmiddellijk gebruikt worden.
Voor meer info over het onderzoek: www.cevora.be/publicaties.aspx.
Voor meer vragen kunt u zich ook richten tot de studiedienst
studies@cevora.be.

Cevora vzw wordt paritair beheerd door de sociale partners van het APCB :
ACLVB-CGSLB, BBTK-SETCa, LBC-NVK, CNE, VBO-FEB en de hierbij aangesloten federaties, UNIZO en UCM.

Cevora vzw - V.U. : René Spaey, E.Plaskylaan 144 - 1030 Brussel - 20151136

•
•
•
•

