Buitelaar Group
The Netherlands
Sales Manager
Buitelaar – Zoetermeer
Heb jij van nature het talent om mensen te enthousiasmeren en spreek jij vloeiend
Engels? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen als Sales Manager?
Als sales manager bestaan je werkzaamheden voornamelijk uit het verkopen van
ons vlees en dierenvoeding. Jij kent onze klanten door en door en weet precies wat
ze nodig hebben. Nieuwe klanten benaderen hoort hier ook bij. Herken jij jezelf in
onderstaande kenmerken en lijkt het je leuk om hier dagelijks mee bezig te zijn? Dan
ben jij onze nieuwe verkoper!







Jij vind het leuk om contact te hebben/behouden met klanten en bouwt een
persoonlijke band met ze op;
Jij bent alert en leergierig. Je blijft graag up to date over de veranderingen in
de markt zodat je hier goed op kunt inspelen;
Jij bent verantwoordelijk als aanspreekpunt voor jouw klanten;
Jij gaat graag zelfstandig op pad maar werkt altijd vanuit teamverband;
Jij herkent potentiële klanten en benadert hen actief;
Helpt je collega’s als dit nodig is. Je bent flexibel en ruimdenkend en samen
lossen jullie mogelijke problemen op.

Wat vragen wij van jou als Sales Manager?
Wij zijn een groot familiebedrijf met een klein hartje. We zijn trots op onze
geschiedenis en dit stralen wij ook uit. Met dit enthousiasme ga jij naar onze
(potentiële) klanten. Sinds 2019 werken wij vanuit onze Nederlandse vestiging maar
onze andere kantoren staan in Ierland en Engeland.
Het is dus van belang dat jij naast Nederlands ook de Engelse taal goed spreekt en
begrijpt (minimaal A2/B1 Cambridge niveau). Daarnaast vragen wij dat je:





Beschikt over HBO werk- en denkniveau;
1-3 jaar ervaring hebt op het gebied van sales;
1-3 jaar ervaring hebt in de vlees/diervoering industrie;
Kansen ziet en met beide handen aangrijpt.

Wat bieden wij jou als Sales Manager?
Je komt te werken op ons leuke kantoor in Zoetermeer. Natuurlijk ben je ook veel op
pad naar de klanten toe. Dit kan door heel Europa zijn. Voort wat hoort wat dus wij
bieden jou:







Een marktconform salaris;
Gezellige vrijmibo’s met alle collega’s;
Een reiskostenvergoeding of auto van de zaak;
Uitzicht op een vast contract;
Een telefoon en laptop van de zaak.

Kortom; wil jij samen met ons groeien en ben jij toe aan iets nieuws? Solliciteer dan
direct!
Over Buitelaar
Sinds de oprichting in 1922 van Buitelaar Group hebben inmiddels 5 generaties
succesvol kwaliteitsproducten geleverd. Onze uitgebreide kennis van landbouw-,
vee- en productiesystemen zorgt voor een uitstekend eindproduct met een
hoogwaardige klantenservice. Onze producten en diensten worden wereldwijd
geleverd.
De Nederlandse vestiging, is in 2019 gestart. Onze kernactiviteiten bestaan
voornamelijk uit het verkopen van ons Iers rundvlees en dierenvoeding. Wij werken
samen met ons collega’s in Ierland en Engeland en streven naar grote successen in
Europa.
Sollicitatieprocedure
Solliciteren kan door je CV en motivatie te sturen naar Rosa Pukkala via
onderstaande knop.
Soort dienstverband: Fulltime, Onbepaalde tijd

