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Experienced Salesforce consultant

Jij hebt al min. 2 jaar ervaring met:
• Het implementeren van Salesforce.com bij verschillende klanten

• CRM processen (marketing, sales en service) en systeemlandschappen te definiëren

• Salesforce-integraties die aan de noden van de klant voldoen

• Projecten uit te werken van A tot Z: van de analyse en technische implementatie tot project management en support

• Werken in teamverband om zo tot de beste oplossingen te komen

• Het inspireren en coachen van anderen in je team

Jouw profiel ziet er zo uit:
• Een IT-diploma (bachelor of master in Toegepaste Informatica, Informatiemanagement, Toegepaste Economische 

Wetenschappen…)

• Minimum 2j ervaring met Salesforce implementaties, het analyseren van business systemen, modellen en noden om 

vervolgens effectieve oplossingen te kunnen opstellen

• Functionele kennis van CRM processen en van de digitale/CRM markt, waarvan je ook de laatste trends volgt

• Een analytische geest met toegepaste modeling skills

• Eén of meerdere Salesforce certificaties

• Vloeiend in Engels en Nederlands

Wat bieden wij aan?
• Een jong en dynamisch team met ambitie en een aangename werksfeer

• Alle mogelijkheden om jezelf verder te ontplooien… wij investeren in je!

• Competitief loon met bedrijfswagen, laptop, gsm, internet – the works

• De keuze waar je werkt: wij hebben kantoren in Kontich, Turnhout en Lummen

• Flexibiliteit in je leven, want work-life balance matters

SOLLICITEER NU: katrien.vermeiren@thecustomerlink.be

Ben jij onze ideale kandidaat? Laat dan van je horen!

Contacteer ons met je CV en motivatiebrief - wij doen de rest.

Ben jij geboeid door de wereld van IT? Heb jij ervaring met het implementeren van Salesforce voor 
klanten? Bezit je een stevige portie ambitie en ben je klaar voor je volgende uitdaging?

Driemaal “ja” = verderlezen.

The Customer Link is dé Salesforce partner van bedrijven. Met meer dan 15 jaar ervaring in CRM software 
zijn ze pioneers in sales, marketing, customer service, data integratie… noem maar op! Het bedrijf is in volle 
groei en heeft ambitieuze plannen voor de toekomst.

Ga jij de uitdaging aan?
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