Bedrijfsprofiel CatchYourTalent
Over CatchYourTalent
CatchYourTalent is Het Instituut voor Sales Talent en levert een full service
dienstverlening binnen het specialistische vakgebied van Sales & Account Management.
CatchYourTalent beschikt over een pool van streng geselecteerde en opgeleide young
professionals met een grote passie voor sales. CatchYourTalent zet op verschillende
niveaus Sales Talenten in op parttime en fulltime basis binnen het bedrijfsleven.
CatchYourTalent heeft een landelijke dekking.
Het full service concept van CatchYourTalent , is gericht op het uit handen nemen van
het intensieve traject van recruitment en selectie van Sales Talenten tot en met
opleiding en coaching on the job. De opdrachtgevers van CatchYourTalent verzekeren
zich van Sales Talenten die direct inzetbaar zijn, hogere sales resultaten leveren tegen
een competitieve prijs. Gemiddeld besparen onze klanten ca. 160 uren per vacature op
aanname en inwerkkosten (zie rendement case). Selectie en opleiding in Sales en
Account Management is cruciaal voor de opbrengsten kant van onze klanten. Daarom
werken zij graag met CatchYourTalent als Trusted Partner.
Het fundament van Het Instituut voor Sales Talent is een uniek en bewezen effectief
partnership waarin wetenschap en praktijk aan elkaar verbonden zijn. De samenwerking
tussen CatchYourTalent, professor Willem Verbeke en Professional Capital heeft geleid
tot een wetenschappelijk onderbouwd opleidingsprogramma. In de Masterclass Sales &
Account Management wordt theorie gecombineerd met praktijk. De nieuwste trends,
inzichten en kennis die voortkomen uit onderzoek worden gedeeld met de Sales
Talenten en dus indirect met de opdrachtgevers.
CatchYourTalent heeft meer dan 13 jaar ervaring met het opleiden van Sales Talenten.
CatchYourTalent werkt o.a. voor de volgende opdrachtgevers: Nikon,Touch Incentives,
Sony, Triple-I en HP. Referenties en meer uitleg over het opleidingsprogramma zijn terug
te vinden op www.catchyourtalent.com.
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