
 

 

 

Vacature: Sales Consultant 

 
Wie zijn wij?  
 

VST ICT & Telecom is een familiebedrijf met ambitie! Wij zijn Excellence Businesspartner 
van KPN en de Managed Server Provider van de toekomst. Als businesspartner van KPN 
zorgen wij ervoor dat wij onze klant kennen en wij snel schakelen wanneer de klant ons 
nodig heeft. Dit maakt dat wij als businesspartner toegevoegde waarde bieden aan bedrijven 
die wél het kwalitatieve netwerk van KPN willen gebruiken maar behoefte hebben aan een 
betere en meer persoonlijke dienstverlening. Dit is waarom onze klanten graag zaken met 
ons doen! 
 
Welke diensten leveren wij zoal? 

- Microsoft werkplekken 
- Securitydiensten 
- Glasvezel en internet 
- Telefoniediensten 

 

Wij hebben een eigen technische afdeling die de diensten kan inrichten en opleveren naar 
wens van de klant en een fantastische binnendienst die alles ondersteunt! 
 
Wie zoeken wij?  
 

Bij VST zijn we op zoek naar een enthousiaste sales consultant die geen uitdaging uit de 
weg gaat! Wij opereren in een snel ontwikkelende branche en zijn dan ook een snel 
ontwikkelend bedrijf! 
 
Onze ideale nieuwe collega: 

- Is een echte netwerker 
- Is een teamplayer 
- Heeft een hands on mentaliteit 
- Is fan van de digitale wereld 
- Is leergierig 

 
Wat krijg je ervoor terug?  
 

- Een leuke, uitdagende en zelfstandige functie; 
- Vanzelfsprekend een bijpassend salaris en goede arbeidsvoorwaarden;  
- Een goede werksfeer, wij vinden het altijd gezellig om de vrijdag af te sluiten met een 

borrel; 
- Een platte organisatie in de breedste zin van het woord met zo nu en dan een 

gezellig uitje; 
- Een ondernemende en snel groeiende omgeving; 
- Een organisatie die je uitdaagt om jezelf te ontwikkelen; 
- Een organisatie die luistert naar jouw mening en het fijn vindt als je meedenkt; 

 
 

Sluit jij je aan bij ons team?  

Welke taken zijn o.a. onderdeel van de functie:  

- Acquireren  
- Klanten en prospects adviseren 
- Offertes uitwerken 
- Trainingen volgen en organiseren 
- Netwerkborrels bijwonen 


