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Vacature 20017 

Senior Sales Manager 

 
Organisatie in de uitzendbranche  

Locatie: West – Nederland  

Dienstverband: Fulltime  

 

Functie 

Met een klein en hecht team ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van goede contacten met bestaande 

accounts en het benaderen van nieuwe accounts. Je denkt mee met klanten, geeft advies en met jouw 

enthousiasme weet je klanten voor je te winnen. 

 

Organisatie 

Als Senior Sales Manager werk je bij een professionele internationale organisatie in de uitzendbranche waar ze 

nauw letten op de ontwikkelingen in de markt om daar vervolgens zo snel mogelijk op in te kunnen spelen. Korte 

lijnen en open communicatie zijn daarbij van belang. In de functie van Senior Sales Manager krijg je veel vrijheid, 

maar ben je wel echt onderdeel van gedreven sales team. Je past bij deze familieonderneming en denkt in 

uitdagingen, er wordt hard en slim gewerkt en de groei is fors. Ook in de komende jaren verwacht met fors uit te 

breiden. Je bent een echte teamspeler. 

 

Wat ga je doen?  

- Analyseren van de markt en op basis hiervan nieuwe accounts benaderen. 

- New Business is vanzelfsprekend, het zit in jouw DNA. 

- Verantwoordelijk voor het gehele salestraject. 

- Het maken van offertes en tendertrajecten. 

- Onderhouden van contact met bestaande klanten. 

- Volgen en inspelen van de ontwikkelingen in de markt. 

 

Waar moet jij aan voldoen?  

- HBO werk- en denkniveau. 

- Kunnen onderhandelen op C - level niveau. 

- Circa 5 jaar commerciële ervaring, bij voorkeur binnen de uitzendbranche. 

- Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

- Uitstekende commerciële kwaliteiten en bent zeer representatief. 

- Proactieve, ondernemende en commerciële instelling. 

- Sociaal sterk en positief. 

 

Wat bieden we jou?  

- Een uitdagende baan bij een snelgroeiende organisatie. 

- Goede primaire - en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

- Ruimte om jezelf te ontwikkelen en trainingen en opleidingen te volgen. 

- Veel andere kansen om je maximaal te blijven ontwikkelen. 

- Leren, presteren en genieten! 
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Hoe is de bedrijfscultuur? 

Als Senior Sales Manager kom je te werken in een dynamisch team waar samenwerken en het samen vieren 

successen belangrijk zijn. Een ondernemende en positieve instelling zijn kenmerkend voor de mensen in de 

organisatie. Initiatief en nieuwe ideeën worden gewaardeerd en je krijgt de vrijheid om hiermee aan de slag te 

gaan. Je rapporteert aan de commercieel directeur. 

 

Is dit wat voor jou? 

Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie hier contact opnemen met Henk 

Westerduin. 

h.westerduin@why-search.nl 

06 156 318 04 
 

 

 

 

https://www.why-search.nl/contact

