
 

 

 
Wij zijn per direct op zoek naar een  

Sales Representative 

Functie 

Het uitvoeren, organiseren en verbeteren van commerciële activiteiten ten aanzien van de 
klantenportefeuille en prospects, en het vinden van en optimaal benutten van 
commerciële kansen voor ReciperoXS, met als doel de omzetdoelstellingen te realiseren. 

Je houdt je bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van commerciële plannen en het 
opbouwen, ontwikkelen en onderhouden van klantrelaties. 
 

Functie-eisen 

‐ Afgeronde opleiding op HBO-niveau in een commerciële richting.  
‐ 3-5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. 
‐ Kennis van en ervaring met de Telecom-branche. 
‐ Affiniteit met software en service gerelateerde producten en diensten. 
‐ Kennis en ervaring met projectmanagement, Prince 2 of IPMA D. 
‐ Kennis van relevante ontwikkelingen in de markt en wetgeving binnen het vakgebied. 
‐ Beheersing van relevante applicaties en automatiseringspakketten. 
‐ Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
 

Interesse? Reageer! 

Ben je geïnteresseerd in een baan bij een groeiende organisatie met een informele 

bedrijfscultuur stuur dan een brief met cv naar: vacature@portingxs.nl 

 
Over ReciperoXS 
ReciperoXS is sterk in het verzamelen van data en innovatief in preventie van fraude en 
diefstal van mobiele telefoons. ReciperoXS biedt een scala aan oplossingen aan rondom de 
verzameling en analyse van data. Deze diensten dragen dagelijks bij aan de 
besluitvormingsprocessen van miljoenen transacties. 
 
De diensten van ReciperoXS worden o.a. gebruikt door politiediensten, telecomoperators, 
verzekeraars, recyclebedrijven, detailhandelaars, pandjeshuizen en consumenten van over 
de hele wereld. 
 
ReciperoXS (Recipero Access B.V.) is een joint venture tussen Recipero en PortingXS. Deze 
twee bedrijven hebben hun krachten gebundeld om de uitrol van ReciperoXS' Ecosysteem 
te realiseren voor bedrijven, consumenten en rechtshandhaving in Nederland. 
www.reciperoxs.nl 
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