Met opmaak: Ondertitel, Links, Geen

Ben jij een echt commercieel talent, een communicatief vaardige netwerker en leergierig? Heb je van
nature een dienstverlenend karakter en óók nog eens een vlotte pen? Dan is dit jouw kans! Recycling
Consultants Nederland is vanwege uitbreiding op zoek naar een Junior Sales Manager. In deze functie
heb je veel contact met klanten en partners en bouw je mee aan de groei van dit toffe familiebedrijf!

Junior Sales Manager
(40 uur per week)

De rol van de Junior Sales Manager is veelzijdig. Vanuit een hecht team werk je aan de zijde van de
Hoofd Sales die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de verkoopafdeling van de organisatie.
Samen zijn jullie een belangrijke “steunpilaar”. Je bent een netwerker en ziet het als een uitdaging te
werken aan het uitbouwen van Recycling Consultants Nederland.
Je helpt mee met het acquireren van nieuwe klanten, houd je bezig met de communicatie richting
klanten en partners. Het uitwerken van Quick Scan Analyses, waarvan jij de informatie op hebt gehaald
in het DC of de productielocatie van een nieuwe, potentiële klant behoren tot jouw werk, maar ook het
bezoeken van imponerende werven en gave fabrieken door het hele land.
Voor de familie achter dit bedrijf staat het ontzorgen van de klant en ervoor zorgen dat de klant
commercieel beter wordt van het samenwerken met Recycling Consultants Nederland bovenaan!
Daarnaast zorgen we er met elkaar voor dat we ook nog eens goed bezig zijn voor het milieu en de
toekomst van onze aarde.
Wij hebben een groeidoelstelling en om deze doelstelling te realiseren, zal de oprichter van het bedrijf
jou opleiden, je wegwijs maken in de branche en ervoor zorgen dat jij optimaal in staat word gesteld
jouw talenten te ontwikkelen. Samen houden jullie je bezig met vernieuwende oplossingen waarmee je
het onderscheid kan maken.
De ideale kandidaat
• Je bent een verbindende persoonlijkheid die zeer zelfstandig het werk weet in te richten;
• Je kunt goed bewegen in een dynamisch werkveld;
• Je bent gedreven in het bereiken van je doelstellingen;
• Het is een voordeel als je affiniteit hebt met afval en recycling;
• Je beschikt over een sterke commerciële drive
• Je bent communicatief sterk (mondeling en schriftelijk)
Wie ben jij?
Om als Junior Sales Manager succesvol te zijn, voldoe je bij voorkeur aan de volgende eisen:
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur Sales;
1 tot 2 jaar werkervaring met inkoop en projectmanagement is een pré;
Je bent een verbinder en vindt het heerlijk om uitstekende en optimale service te verlenen;
Je staat stevig in je schoenen, bent proactief en bereid om, indien nodig, te reizen en buiten
kantoortijden te werken.

Wie is Recycling Consulants Nederland?
Recycling Consultants Nederland (RCN) is sinds 2006 een familiebedrijf en ontzorgt grote- en
middelgrote bedrijven op het gebied van afvalmanagement. Een onafhankelijke organisatie die constant
bezig is zichzelf te ontwikkelen. We houden kantoor in Waddinxveen, maar werken landelijk en soms
zelfs Benelux. Met een breed scala aan diverse klanten is het werk zeer divers.

Wat biedt Recycling Consultants Nederland?
Wij bieden een gigantisch netwerk en een berg aan projectmanagement skills. Tevens een
interessante, afwisselende en uitdagende baan met veel zelfstandigheid en vrijheid waar volop ruimte is
om je te ontwikkelen en door te groeien tot Sales Manager met een contract voor onbepaalde tijd. Eigen
ideeën en initiatieven zijn altijd van harte welkom. Je start met een tijdelijk contract van 7 maanden dat,
bij goed functioneren, zal worden verlengd. Een lease auto en vakantiedagen, uitgaande van 26 dagen
op jaarbasis. Wij bieden een salaris dat, afhankelijk van achtergrond en ervaring, tussen de € 2.100,- en
€ 2.300,- bruto per maand ligt op basis van een fulltime dienstverband.
En nu?
Voel jij je aangesproken door bovenstaande? Solliciteer dan meteen! Stuur je motivatie en C.V. ter
attentie van Mw. K. de Quillettes naar ikwildiebaan@rcn.nu
Reageren op deze vacature is mogelijk t/m 6 mei 2021.
Gesprekken zullen plaatsvinden in week 19. Kijk voor meer informatie over Recycling Consultants
Nederland op onze website www.rcn.nu.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

