
VACATURE

 
Adviseur Buitendienst
Wij  z i jn Secur itasHome. Wij  beschermen wat kostbaar is  voor jou.  Dit  doen wi j  met de 
beste producten die bevei l iging en ‘home automation’  combineren.  Behalve vei l igheid 
bieden we ook persoonl i jke bescherming op momenten in jouw leven dat dit  nodig kan 
zi jn.  Dit  doen we met standaardoplossingen gecombineerd met maatwerk dat  speciaal  is 
afgestemd op jouw levensfase en persoonl i jke s i tuat ie
 

Wat heb j i j?
•  Kun je goed communiceren met potent iële k lanten?
•  Je bent goed in een adviserende rol  en je bent k lantger icht?
•  Ben je in staat  om het eerste k lantcontact  aan te gaan?
•  Houd je van zelfstandigheid en ben je in staat  door de ogen van de klant  te k i jken en de 

vragen te veranderen in een concreet aanbod?
• Kun je een posit ieve Verklar ing Omtrent Gedrag (VOG) over leggen?
• Ben je resultaatger icht ,  heb je een representat ieve uitstra l ing en 

doorzett ingsvermogen?
 

Je belangri jkste werkzaamheden
Als Buitendienst Adviseur in jouw betref fende regio houd j i j  je  dagel i jks bezig met het 
adviseren bi j  part icul ieren thuis omtrent onze bevei l igingsoplossingen.
Bi j  het  bezoeken van potent iële k lanten inventar iseer je de klantbehoefte en zorg je voor 
de real isat ie daarvan.  Je werkt  act ief  mee aan het behalen van de gestelde doelstel l ingen. 
Daarnaast  denk je samen met je col lega’s  mee over nieuwe invalshoeken om de voordelen 
van de producten en diensten van Secur itasHome goed over te brengen.  Samen werken we 
aan een vei l iger  Nederland.

Wat bieden wi j?
Je komt te werken in een dynamisch team van ervaren adviseurs die trots z i jn op de 
producten en diensten van Secur itasHome. Persoonl i jke begeleiding en tra ining staan bi j 
ons hoog in het vaandel .  Je word regelmatig getraind in verkoopvaardigheden en product- 
en vakkennis.  Intern word je opgeleid tot  volwaardig bevei l igingsadviseur,  je  kr i jgt  een 
duidel i jk  carr ièreplan met volop doorgroeimogel i jkheden en een professionele backoff ice.
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