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9. OUTSIDE SALES 
MEDEWERKER

OOK GENOEMD: (Outside) sales executive, sales representative, vertegenwoordiger 

Foto via Talentenstroom



 Jij bent verkoper. Jij bent veel op de baan, soms 
werk je ook op kantoor.

 Jij verkoopt de dienstverlening of de producten 
van je bedrijf. 

 Je zoekt nieuwe klanten via prospectie. Je belt, 
mailt of bezoekt bedrijven die nog geen klant zijn. 
Je gaat ook naar beurzen en netwerk-
evenementen.

 Je bouwt goede relaties op met bestaande 
klanten, zodat ze klant blijven bij je bedrijf.

 Je geeft advies aan klanten en zoekt naar 
oplossingen op maat.

 Je volgt nauwkeurig alle prijzen, offertes en 
commerciële acties op.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.600 – € 2.900
Soms heb je een 
variabel loon in sales: 
een laag basisloon + 
een commissieloon op je 
verkoop. Hoe meer je 
verkoopt, hoe hoger je 
loon is.

WERKREGELING

Je bent elke dag 
onderweg naar klanten 
met je firmawagen.
Je bent bereid om ‘s 
avonds naar een 
evenement te gaan of 
op zakenreis te gaan.

TAKEN



Rijbewijs B

Bedrijven vragen vaak een 
bachelor diploma voor een 
sales functie. Maar dat is niet 
voor elk bedrijf noodzakelijk. 

Kan je een werkgever overtuigen 
van je verkoopskills?  Dan kan je 
soms ook starten met een 
diploma secundair onderwijs. 
Bijvoorbeeld in een richting 
handel, verkoop of verkoop & 
vertegenwoordiging.

 Je hebt een goede kennis van 
Engels. Elke bijkomende taal
is een pluspunt (zeker Frans).

 Je bent commercieel en 
klantgericht: je klant staat 
voor jou op de 1ste plaats.

 Jij kan vlot en foutloos 
communiceren, zowel 
mondeling als schriftelijk. 

 Je hebt een sterke 
overtuigingskracht.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 



WAAR WERK JE?

Voor elk bedrijf is het belangrijk 
om nieuwe klanten te vinden. 
Daarom heb je in elke sector 
sales medewerkers nodig: 
transport, logistiek, industrie, 
maritiem, … 

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Sales manager

Business development manager  

Afdelingsverantwoordelijke

Key account manager



Waar vind je meer info over dit beroep?

 VDAB beroepeninfo: https://www.vdab.be/beroep/54a6cf77-d3ff-4691-
b03d-f9e30b4790ef/vertegenwoordiger-b2b

 https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep
=121

 De meeste info vind je terug in vacatures. Check daarom vacatures via 
VDAB, Google of via uitzendkantoren. Gebruik als zoekwoord de 
functietitel + Antwerpen om op te zoeken.

Waar vind je meer info over opleidingen indien je als werkzoekende 
nog extra opleiding nodig hebt?

 VDAB opleiding van 8 weken + 4 weken stage: 
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-
714120/Vertegenwoordiger

 https://www.nha.be/beroepsopleidingen/commercieel/vertegenwoordige
r#studieduur

MEER INFO

https://www.vdab.be/beroep/54a6cf77-d3ff-4691-b03d-f9e30b4790ef/vertegenwoordiger-b2b
https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=121
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-714120/Vertegenwoordiger
https://www.nha.be/beroepsopleidingen/commercieel/vertegenwoordiger#studieduur


Bekijk het volledige overzicht met 
mobiliteitsoplossingen op de website van Port of Antwerp: 

 Waterbus: vaste vaarroute van Hemiksem tot Lillo – opstapplaats onder 
andere aan Steen www.dewaterbus.be

 Fietsbus: gratis fietsbus om de Schelde over te steken ter hoogte van de 
Tijsmans- en Liefkenshoektunnel www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 Pendelbus: Iedereen kan de Pendelbus reserveren, op voorwaarde dat het 
bedrijf waar je werkt, is aangesloten. Zowel op linkeroever als op 
rechterover zijn er verschillende routes, van Sint-Niklaas, Beveren, Kallo, 
Merksem, … http://www.pendelbushaven.be/routes.html

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven?

http://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer
http://www.dewaterbus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus
http://www.pendelbushaven.be/routes.html


 Bedrijfsbus – i-Bus: Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) 
van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-
Bus van en naar het werk pendelen. http://www.i-bus.be/

 Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief 
vervoer voor hun werknemers. Vraag het aan het bedrijf of interimkantoor 
waar je wil solliciteren: biedt jouw toekomstige werkgever collectief vervoer 
aan? Rijdt er een bus bij jou in de buurt?

 Carpoolplatform: https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-
werkverkeer#collectiefvervoer

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven? (deel 2)

http://www.i-bus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer#collectiefvervoer
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