
Sales Executive 

Fulltime positie - Amsterdam 

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie binnen een internationale organisatie? Dan is 

Atradius op zoek naar jou! Bij Atradius is op de commerciële afdeling een vacature ontstaan 

voor een Sales Executive. 

Het salesteam is verantwoordelijk voor het genereren van business bij nieuwe zakelijke 

klanten. Het salesteam zorgt voor de uitvoering van het business- en activiteitenplan met als 

doel het verhogen van de marktpenetratie van Atradius.   

Functieomschrijving 

Als Sales Executive ben je verantwoordelijk voor het genereren van business bij nieuwe 

zakelijke klanten. Samen met het salesteam zorg je voor de uitvoering van het business- en 

activiteitenplan met als doel het verhogen van de marktpenetratie van Atradius.  

Je acquireert en onderhoudt contacten met (potentiële)  klanten op diverse niveaus en 

inventariseert c.q. analyseert de kredietrisico's en vertaalt deze, samen met de binnendienst, 

naar een klantgerichte creditmanagement oplossing.  

Voor een doelgerichte marktbewerking ben je volledig op de hoogte van de 

marktontwikkelingen en stem je hier jouw sales activiteiten op af. Je bent aanwezig bij lokale 

businessactiviteiten en bent het gezicht van Atradius. 

Functievereisten 

• Afgeronde HBO- of  WO-opleiding ( bij voorkeur richting commerciële- of

bedrijfseconomie)

• WFT Basis / Schade is een pré

Profiel 

• Commerciële professional die zijn/haar producten weet te verkopen met overtuiging en 
gedrevenheid.

• Saleservaring business to business binnen de financiële dienstverlening is een must. 
Affiniteit met creditmanagementoplossingen is een pré.

• In staat tot het plannen, het ontwikkelen en het succesvol uitvoeren van een 
verkoopstrategie.

• Netwerker: heeft bij voorkeur een bestaand zakelijk netwerk.

• Beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht op hoog 
niveau, bedreven in het verkopen van oplossingen.

• Hands-on, sterke drive, self starter, energiek en resultaatgericht.
• Ondernemersmentaliteit, zelfstandige en zelfverzekerde persoonlijkheid.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 



Onze organisatie 

Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso 

via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 

200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van 

kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te 

dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten 

op krediet.  

Wat biedt Atradius 

Een leuke en uitdagende plek om te werken: internationaal, dynamisch, transparant en 

informeel. We vinden het belangrijk onze mensen een omgeving te bieden waarin ze 

persoonlijke groei kunnen realiseren. We hebben aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: 

marktconform salaris, 13e maand, variabele beloning, goede pensioenregeling, etc. 

Contactpersoon  

Solliciteren doe je door per e-mail een korte motivatie inclusief cv op te sturen naar Chantal 

Joosse, Senior Manager: jobsnl@atradius.com.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


