
PROFESSION / JOB TITLE

YOUR NAME

W I E  Z I J N  W I J 

iDocta is geaccrediteerd Platinum Canon Partner, wereldleider en specialist 
in het beheren van documentenstromen.  

iDocta staat voor intelligent beheer van Doc & Data. Wij zijn gespecialiseerd 
in alles wat met documenten te maken heeft. Van het printen & kopiëren 
tot het scannen, archiveren, back-uppen en snel terug vinden. iDocta 
gebruikt zijn Cloud expertise om dit in een pay-per-use model  te gieten. 

Als trotse partner streven we ernaar de beste te zijn op de regionale markt. Bij 
iDocta richten wij ons voornamelijk op Oost- & West-Vlaanderen. Onze eigen 
opgeleide technische dienst heeft een regionale uitbouw met een betrouwbare 
pion in elke streek. 

 
 
 

C O N TAC T

Waregem
Roger Vansteenbruggestraat 123
8790 Waregem  

Kust 
Koningstraat 18 
8400 Oostende
 
Gent 
IP Drongen 13 
9031 Drongen 

T: 056 61 46 04
E: jobs@idocta.be 
www.idocta.be/jobs

S a l e S  C o n S u lta n t  o o S t - &  W e S t - V l a a n d e r e n

J O B O M S C H R I J V I N G 

Als sales consultant kom je terecht in een dynamisch team met een no-
nonsense mentaliteit. 
 
Zelfstandig, volhardend en competitief zijn “your middle name”. 
Je hebt een commercieel inzicht en denkt mee met de klant. 
Je bent assertief, maar toch een gentle(wo)man. Creatief en inventief zijn, 
worden sterk geapprecieerd door zowel de klant als ons.

Kennis en interesse in IT is een  pluspunt. Cijferdruk is meer een uitdaging dan 
een last. Jouw adrenaline stijgt bij het behalen van jouw targets. Je bent in het 
bezit van een bachelor diploma of je compenseert dit door enige werkervaring. 
 
Ons aanbod is sterk te onderscheiden en top in zijn segment. Ideaal voor 
kmo’s. Je kan onze bestaande klantenportefeuille uitbreiden door middel 
van prospectie. Naast een krachtige sales training en field coaching, krijg je 
ondersteuning van onze technische dienst voor de correcte productinfo. 

Intelligent beheer van doc en data.

A A N B O D

• een interessante en uitdagende 
functie binnen een jong en snel 
groeiend bedrijf 

• een competitief salaris aangevuld 
met extralegale voordelen 

• incentives die je stimuleren om 
steeds beter te presteren 

• ruimte voor persoonlijke ontwik-

keling 


