Wie zijn wij?
3P is een succesvol en groeiend bedrijf met kantoren in Antwerpen, Kontich en Rijsel.
We ontwikkelen software voor overheidsinstellingen en zijn hierbij de Belgische
marktleider op het gebied van overheidsopdrachten. Daarnaast bieden we ook
software aan voor facilitair beheer.
Onze klanten zijn heel gevarieerd en omvatten de overheid op alle niveaus: steden,
gemeenten, provinciebesturen, ministeries, intercommunales, politiezones, ocmw’s,
havenbesturen, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen, rusthuizen, sociale
huisvestingsmaatschappijen,…
3P staat bekend om haar uitmuntende service en haar ijzersterke software waarmee
we onze klanten dagelijks begeleiden in hun werking. Om onze groei te ondersteunen
zijn we op zoek naar een extra collega die samen met de andere 3P’ers klanten kan
adviseren en ondersteunen.
Ben jij sociaal? Hou je van klantencontacten? Heb je een natuurlijke commerciële
flair? Wil je elke dag het beste van jezelf geven? Dan vormen wij een perfecte match!

Wat is je missie?
Als consultant-trainer vervul je een sleutelrol binnen 3P.
Na een uitgebreide interne opleiding waarbij aandacht wordt gegeven aan kennis en
presentatie, beheer je een eigen klantenportefeuille waarbij samenwerking met de
klant centraal staat. Je bouwt met je klanten een langdurig partnership op waarbij ze
kunnen rekenen op jouw professionele hulp.
Je zorgt ervoor dat 3P perfect beantwoordt aan hun noden. Je voorziet hen van
advies en ondersteuning. Je bent hun eerste aanspreekpunt bij vragen, opmerkingen
en suggesties. Kortom, je biedt hen een luisterend oor en je zorgt voor een oplossing.
Je geeft je klanten opleiding en demonstraties van onze modules waarbij je de inhoud
aanpast op basis van hun noden. Van een kennismaking, installatie van de software,
vraag- en antwoordsessie,…tot het tonen van nieuwigheden. Niets ga je uit de weg.
Je bent een echte expert. Je kent de 3P-producten door en door. Je streeft naar een
goed gebruik en een optimale uitrol van al onze modules bij elk van je klanten.
Je staat garant voor het succes van je klant en 3P. Je hebt hierbij oog voor
opportuniteiten en risico’s. Je draagt bij aan de continue verbetering van de 3P-
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software door suggesties terug te koppelen naar onze R&D afdeling en nieuwe
functionaliteiten te testen.
Om jouw missie te vervullen ga je op klantenbezoek of werk je van thuis. Eenmaal
per week breng je ook een bezoekje aan het kantoor in Kontich. Je werkt zelfstandig
onder leiding van je manager en je werkt ook samen met de andere consultants, het
salesteam en onze R&D afdeling.

Wie zoeken wij?
Je bent in het bezit van een masterdiploma met een werkervaring tot 7 jaar.
Je houdt van contact met klanten en je hebt een commercieel inzicht.
Je bent van nature een klantgerichte persoon. Jouw klant staat centraal. Je
hebt een positieve attitude en je bent sociaal en vlot in de omgang.
Je blijft je klant helpen ook al bots je op weerstand tegen verandering, of
dagen gebruikers jou uit met onverwachte of vergezochte vragen.
Je geeft met passie opleiding en je houdt ervan je kennis over te dragen.
Je bent stressbestendig en je kan op drukke piekmoment goed blijven
functioneren.
Je werkt zelfstandig. Daarnaast ben je ook een echte teamplayer. Je neemt
ownership en je hebt voldoende assertiviteit en overtuigingskracht om je
klanten te challengen.
Je bent perfectionistisch aangelegd.
Je woont niet ver van een vlotte verbindingsweg (bij voorkeur E313, E314 of
E34), zodat je makkelijk de klanten kan bereiken.
Een aardig mondje Frans spreken is steeds aangenaam voor onze Waalse en
Franse collega’s.
Boven dit alles zijn jouw people skills, communicatieve vaardigheden, talent,
doorzettingsvermogen en jouw match met 3P doorslaggevend.

Wat kan je van ons verwachten?
Je komt terecht in een jonge, leuke en diverse omgeving waar samenwerking
centraal staat.
Je krijgt een interessante verloning rekening houdend met je leeftijd, skills en
ervaring en dit op basis van een vast contract van onbepaalde duur.
Je beschikt over minimaal 30 dagen per jaar om even uit te rusten.
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Op weg naar je klanten zit je in een bedrijfswagen type BMW 3 / X1. En ook een
Iphone en laptop mogen uiteraard niet ontbreken.
We denken ook aan later. 3P voorziet een waardevolle groepsverzekering en
pensioenplan.
Daarnaast bieden we je ook maaltijdcheques en eco-cheques aan.
Work hard, play hard! 3P heeft de traditie om uitsluitend topmensen aan te werven
om een dito service te kunnen bieden aan haar klanten. Daarnaast zijn gezellige
bedrijfsuitjes, etentjes en teambuildings ons zeker niet vreemd. Laat je spieren
trouwens ook eens rollen in onze bedrijfsfitness!

Waar wacht je nog op?
Heb je na het lezen van deze vacature een perfect-match-gevoel en wil je samen met
ons deze boeiende uitdaging aangaan?
Mail dan vandaag nog je CV met recente foto en motivatie naar jobs@3P.eu t.a.v.
mevrouw Michèle Van Meir. We vragen hierbij expliciet je salarisverwachtingen te
vermelden. Alle kandidaturen worden met de grootste discretie behandeld. Meer
informatie kan je terugvinden op onze website www.3P.eu.

www.3P.eu

