
 

Van der Knaap is een groep van ondernemingen die is gespecialiseerd in het ontwikkelen van
hoogwaardige oplossingen voor beworteling en groei op basis van kokos- en veensubstraten.
Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de absolute top in de professionele tuinbouw,
zowel nationaal als internationaal.

Ter versterking van ons verkoopteam van de Business Unit Rooting zoeken wij een:

Account manager / horticultural advisor (m/v)
40 uur per week

De werkzaamheden
Je bouwt en onderhoudt op basis van jouw kennis een klantenkring voor de producten op het gebied van 
beworteling van de Van der Knaap Groep. Je werkgebied is de regio Benelux/Duitsland. Hierbij beheer 
en bezoek je zelfstandig een groep klanten en zoek je naar nieuwe afnemers. Ook informeer je de an-
dere leden van het verkoopteam over mogelijke kansen in de markten voor de producten van de Van der 
Knaap Groep. In overleg met de Salesmanager stel je een verkoopjaarplan samen. Daarnaast neem je 
deel aan beurzen en andere evenementen van de Van der Knaap Groep.

Wij zoeken iemand die:
creatief, initiatiefrijk en commercieel is en op HBO-niveau denkt en werkt (bijvoorbeeld HAS);
enige jaren relevante werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
een goede beheersing van Nederlandse, Engelse en Duitse taal heeft in woord en geschrift;
kennis heeft van de professionele tuinbouw (kennis van substraat en bewortelingsproducten is een pre);
een fl exibele en dienstverlenende instelling heeft, zonder de kerntaken uit het oog te verliezen;
bereid is incidenteel te reizen;
proactief en zelfstandig opereert, maar ook een teamspeler is.

Ben jij die accountmanager die doortastend, commercieel en zelfstandig is en herken je je in
bovenstaand profi el, dan word je van harte uitgenodigd om te reageren.

Wij bieden:
De Van der Knaap Groep biedt je een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie met goede 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in een groeiende organisatie.

Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie, dan kun je binnen 14 dagen na verschijning van deze 
advertentie schriftelijk reageren door het sturen van een korte motivatie en CV naar:
Van der Knaap Groep, t.a.v. Mevr. N. Koreman
Postbus 136, 2290 AC Wateringen
E-mail: HR@vanderknaap.info

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.
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