Ter uitbreiding van ons salesteam zijn wij op zoek naar een Senior Accountmanager Substrates
die een uitdaging ziet in het verder uitbreiden en onderhouden van het relatiebestand.

Senior Accountmanager Substrates (m/v)
40 uur per week

Werkzaamheden
Je bouwt en onderhoudt op basis van jouw kennis een klantenkring voor de substraatproducten van de
Van der Knaap Groep. Je werkgebied is Europa. Je beheert en bezoekt zelfstandig een groep klanten
en zoekt naar nieuwe afnemers. Ook informeer je de andere leden van het verkoopteam over mogelijke
kansen in de markt voor de producten van de Van der Knaap Groep.
In overleg met de Salesmanager stel je een verkoopjaarplan samen voor de Business Unit Substrates.
Daarnaast neem je deel aan beurzen en andere evenementen van de Van der Knaap Groep. Je werkt
vanuit onze vestiging in Poeldijk.
Wij zoeken iemand die:
• creatief, initiatiefrijk en commercieel is en op HBO-niveau denkt en werkt;
• enige jaren relevante werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
• een goede beheersing heeft van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
• beheersing van de Franse taal is een pre;
• kennis heeft van de professionele tuinbouw (kennis van substraat is een pre);
• een ﬂexibele en dienstverlenende instelling heeft;
• bereid is incidenteel te reizen;
• proactief en zelfstandig opereert, maar ook een teamspeler is.
Ben jij die Senior Accountmanager die doortastend, commercieel en zelfstandig is en herken je je in
bovenstaand proﬁel, dan word je van harte uitgenodigd om te reageren.
Werken bij:
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige
oplossingen voor beworteling en groei. De Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de top in
de professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal. Binnen Van der Knaap staan innovatie,
klantgerichtheid en collegialiteit centraal.
Sollicitaties
Herken jij je in bovenstaand proﬁel? Reageer dan door het sturen van een korte motivatie en CV naar:
HR@vanderknaap.info. Neem voor informatie over deze functie contact op met Raymond van Ispelen
via R.vanIspelen@vanderknaap.info.
Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.

