
Wil jij meegroeien met onze organisatie? Ter uitbreiding van ons salesteam zijn wij 
op zoek naar een enthousiaste

Junior Accountmanager Substraat (m/v)
40 uur per week

De werkzaamheden
Je bouwt en onderhoudt op basis van jouw kennis een klantenkring voor de substraatproducten van de Van 
der Knaap Groep. Je beheert en bezoekt zelfstandig een groep klanten en zoekt naar nieuwe afnemers.  
Je bent een klankbord voor jouw klanten en beantwoordt hun vragen. Je informeert de andere leden van 
het verkoopteam over mogelijke kansen in de markt voor onze producten. Daarnaast neem je deel aan  
beurzen en andere evenementen van de Van der Knaap Groep. 

Wij zoeken iemand die
commercieel is en op HBO-niveau denkt en werkt;
relevante werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
kennis heeft van de professionele tuinbouw (kennis van substraat en/of meststoffen is een pre);
een flexibele en dienstverlenende instelling heeft;
proactief en zelfstandig opereert, maar ook een teamspeler is;
een goede beheersing heeft van Nederlands, Engels en Duits.

Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie. 
Een informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s en doorgroeimogelijkheden in een professionele 
organisatie waar innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.

Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige 
oplossingen voor beworteling en groei. Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de top in de 
professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal.

Sollicitaties
Ben jij de Junior Accountmanager die wij zoeken? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Stuur 
jouw CV en een korte motivatie naar Nicole Koreman via HR@vanderknaap.info. Neem voor informatie 
over deze functie contact op met Gerard van Dieën via 0174-296606.

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.
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Al onze substraten worden 
naar wens van de klant 
samengesteld. Maatwerk dus!


