
 

 

Adviseur buitendienst  

Ernst Adviesgroep  

Functieomschrijving 

Ben jij degene in onze diensten kan verkopen en in een adviserende rol kan stappen?  

Als adviseur buitendienst bij EAG is elke dag dynamisch en anders.  Je begint je dag goed voorbereid 

en weet precies hoe laat je moet vertrekken om op tijd bij jou eerste klant te zijn.  Elke dag ben je 

onderweg om onze zakelijk klanten te adviseren over verduurzaming in combinatie met subsidie 

mogelijkheden. Je bent eerlijk en betrouwbaar en weet als geen ander hoe je overtuigend onze 

faciliteerde diensten kunt verkopen. Je bent pas tevreden als de klant dat ook is en zet je volledig in 

voor het hoogst haalbare klanttevredenheid. Je bent commercieel ingesteld en kunt goed luisteren 

naar de behoeften van de klant en weet als geen ander hoe je daar goed op kunt inspelen. Je bouwt 

aan duurzame en oprechte relaties met jou klanten. Je bent sociaal, authentiek en hebt een passie 

voor het vak verkopen.  

Functie-eisen 

• Je beschikt minimaal over een MBO/HBO werk- en denkniveau.  

Opleidingen en kwalificaties in de richting marketing, sales en communicatie, commercieel 

medewerker is een pre.; 

• Ervaring met verkopen en sales is pre. 

• Je bent stressbestendig, communicatief sterk en kunt snel schakelen; 

• Je bent iemand die proactief is; 

• Je kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken; 

• Je leeft op van een baan met afwisseling waarbij je onderweg bent naar de klanten; 

• Je bent klantvriendelijk en representatief; je bent ten slotte het visitekaartje van het bedrijf. 

• 30 tot 40 beschikbaar  

 

Aanbod 

 

• Een boeiende en uitdagende functie binnen ons professioneel en dynamisch bedrijf; 

• Elektrische auto van de zaak- Hyundai Kona.  

• Telefoon van de zaak 

• Een informele werksfeer met korte communicatielijnen; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden  

• Doorgroeimogelijkheden 

• Marktconform salaris tussen de 2.200 en 3.000 afhangend van leeftijd, opleiding en ervaring.  



 

• Provisie regeling 

• Fijne en ondersteunende collega’s  

 

Bedrijfsprofiel 

Ernst Adviesgroep is dynamisch en groeiend bedrijf binnen de duurzaamheid sector. Onze missie is 

om de stap naar duurzaam ondernemen gemakkelijker te maken door een faciliterende rol te spelen.  

We werken op basis van Turn-Key projecten waarin we de klant volledig ontzorgen. We zijn 5 jaar 

geleden gestart en in middels werken er al meer dan 50 mensen in ons bedrijf. Van vast contract tot 

flexibel en van fulltime tot parttime. We denken graag met jou mee. Ook vinden we het belangrijk om 

in jou persoonlijke en professionele groei een rol te spelen. We zijn een jong en groeiend bedrijf en de 

doorgroei mogelijkheden erg aantrekkelijk.  Onze projecten vinden voornamelijk nog plaats in 

Nederland, maar we doen ook al zaken met het buitenland. Er zijn lange dienstverbanden en er heerst 

een echt familiegevoel in ons bedrijf. Ons bedrijfscultuur is gericht op onze klanten, onze 

medewerkers, het ondernemerschap, eerlijkheid en betrouwbaarheid.  

 

Solliciteren? Meer weten? Stuur snel een email of je sollicitatie en motivatie brief door naar 

jessica@eag.nu. Wie weet zitten we snel om te tafel om jou contract te bespreken.  
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