
Voor onze business unit Substrates zijn wij op zoek naar een enthousiaste Sales Manager 
met affiniteit met de tuinbouw, die een uitdaging ziet in het aansturen en coachen van het 
internationale salesteam.

Sales Manager Substraat (m/v)
40 uur per week

 
De werkzaamheden
Als Sales Manager ben je verantwoordelijk voor de coaching en aansturing van het salesteam en de realisatie 
van de gestelde verkoopdoelstellingen. Hierbij is het ontwikkelen en uitzetten van een toekomstgerichte 
strategie, het opstellen van een salesplan en het (verder) ontwikkelen van het team jouw kerntaak.

Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van ons netwerk en het opzetten van strategische 
samenwerkingen. Je vertegenwoordigt het bedrijf op diverse vakbeurzen en seminars. Samen met een 
betrokken team van accountmanagers ben jij het commerciële gezicht van de Van der Knaap Groep voor de 
business unit Substrates. De relatie met de klant en het optimaliseren van partnership staan hierbij centraal. 
Je geeft de functie invulling door het uitvoeren van marktanalyses, signaleren van kansen en laten groeien van 
het team. Samen met jouw team maak je de kansen waar! 

Wij zoeken iemand die
op HBO-niveau denkt en werkt;
tenminste 5 jaar werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
ervaring heeft met het leidinggeven aan en motiveren en enthousiasmeren van een team;
kennis van de tuinbouw en substraten heeft;
een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal heeft.

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 in een professionele organisatie waar innovatie, klant-
gerichtheid 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. De Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de top in de 
professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal. 

Sollicitaties
Ben jij de Sales Manager die wij zoeken? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Stuur je 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 telefoonnummer 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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