
Vacature: ambitieuze sales medewerker 
Veel mensen denken dat ICT een saaie wereld van grijze pakken is. Wij bewijzen het tegendeel! Bij 
ons bepaal jij je eigen succes, hoe jong je ook bent! Digisource is voor klanten de digitale bron voor 
zorgeloze automatisering en levert gedegen ICT- en telefonie oplossingen aan het MKB. 
Systeembeheer op afstand, het koppelen van verschillende netwerken op locaties, clouddiensten en 
VoIP diensten maken Digisource een vooruitstrevend automatiseringsbedrijf. Wij zijn zowel in de 
regio, maar ook ver daarbuiten actief.  

Ter versterking van ons verkoopteam zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste 
salesmedewerker binnendienst/buitendienst (M/V). In deze functie hou je je bezig met het genereren 
van leads door cold calling en door te netwerken. Bovendien ben je het aanspreekpunt voor onze 
huidige klanten.  

Jouw profiel: 

• HBO werk-en denkniveau 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
• ICT ervaring is een pre 
• Werkervaring in een soortgelijke functie is een pre 
• Affiniteit met IT 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Representatief 

Wij bieden:  

• Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Opleidingsmogelijkheden 
• Doorgroeimogelijkheden  
• Een jong en gezellig team met een ‘doe maar gewoon’ mentaliteit 
• Standplaats Barendrecht, goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer 

Bedrijfsprofiel: 
Zorgeloze automatisering: daar staan wij voor bij Digisource. Of het nu gaat om het beheer van ICT-
omgevingen, het inrichten van cloudoplossingen, de verbindingen waarmee netwerken worden 
benaderd of de telefonielijnen die gebruikt worden: wij begrijpen dat systemen 24/7 beschikbaar 
moeten zijn. Daarom is Digisource de digitale bron voor al deze uitdagingen. 
Dankzij ruim vijftien jaar ervaring in automatisering en remote beheer, biedt Digisource talrijke 
opdrachtgevers de kans om te profiteren van de meest efficiënte technologie. Met betaalbare 
totaaloplossingen op het gebied van systeembeheer, connectiviteit, cloud en telefonie stellen wij 
honderden gebruikers in staat om overal ter wereld met het grootst mogelijke comfort te werken. 
Digisource, uw digitale Bron. 

Je sollicitatie met CV zien we graag tegemoet en kun je richten aan: Digisource BV, T.a.v. dhr. P. van 
Lent, Postbus 472, 2990 AL Barendrecht, of per e-mail naar: sollicitatie@digisource.nl. 

Het team van Digisource 

	  


