onze mensen

verzilveren uw kansen.
human forward.

Succesvolle bedrijven hebben continu commercieel
talent nodig om marktkansen te pakken en de
concurrentie te verslaan. Randstad levert u dat
talent: de beste mensen uit de markt voor al uw
sales uitdagingen.

U wilt groeien. Met nieuwe klanten, meer omzet én
meer rendement. Hiervoor moet u uw salesprocessen
goed op orde hebben. Dit begint met het beste
personeel met de juiste vaardigheden. Zij zorgen voor
de juiste salescultuur en versnelling op uw resultaten.
Wij zetten ons uitgebreide commerciële netwerk,
marktkennis, technologie en arbeidsmarktdata in om
precies dát personeel voor u te vinden. We kijken
daarbij verder dan het cv alleen, want softskills
en karakter zijn sterk bepalend voor succes in
commerciële functies.

‘Randstad Commercieel is een professionele partij, die adequaat
reageert en luistert naar onze wensen. Randstad kent ons bedrijf
en onze cultuur goed én weet wat er speelt. Hierdoor krijgen we
steeds de juiste kandidaten met passende cv’s gepresenteerd.’
Lankhorst Engineered Products

recruitment technieken toegespitst op de
doelgroep
Op basis van data en diepgaand doelgroeponderzoek
hebben wij inzicht in de drijfveren van salestalent. Zo
weten we wat motivatoren zijn om van baan te willen
wisselen. Hier spelen we handig op in en bewerken
proactief latent zoekende kandidaten. We hebben deze
schaarse, snel bewegende doelgroep dus continu in het
vizier.

onmisbaar salestalent voor uw organisatie
Of het nu om die messcherpe accountmanager gaat of juist om die
verbindende spin in het web op de binnendienst: wij weten hem
of haar te vinden. Voordat uw vraag komt, hebben wij vaak al het
beste antwoord.

onze profielen

Randstad bemiddelt een groot aantal profielen binnen het
commerciële vakgebied:
• commercieel medewerker (binnen en buiten)
• customer service medewerker
• accountmanager
• vertegenwoordiger
• salesmanager

vast of tijdelijk

We richten ons op MBO’ers en HBO’ers met enkele jaren
werkervaring. En ook op starters bij wie we het commerciële
vuurtje zien. Ons talent kan direct bij u in dienst of via een
detacheringscontract. Net wat u prettig vindt en uw organisatie
nodig heeft. Wij spreken graag alle mogelijkheden met u door.

de voordelen van werken met Randstad

• Recruitment door gespecialiseerde intercedenten
in het commerciële vakgebied.
• Inzet van technologie en data bij de zoektocht naar
talent.
• Screening voor commerciële geschiktheid,
gedifferentieerd per functietype.
• Inzet van assessments en persoonlijkheidstesten.
• Zowel tijdelijk als vast dienstverband mogelijk.
Wilt u uw salesorganisatie naar grote hoogte brengen
en zo marktkansen verzilveren? Randstad heeft voor u
het beste antwoord.
Neem snel contact op met één van onze
intercedenten of meld uw vacature direct aan via
randstad.commercieel@nl.randstad.com.

human forward.

