Boomkwekerij M. van den Oever breidt uit
Wij groeien met onze Green Life™ Programma aanpak waar we overheden, aannemers, groenvoorzieners en
hoveniers helpen steden, wijken, bedrijfsterreinen en buitenruimte op de juiste wijze te vergroenen. Daarbij
kunnen we extra ondersteuning gebruiken. Daarom zijn wij vooral voor Nederland en optioneel grensgebied
Duitsland op zoek naar een fulltime:

Business Developer Green Life™ (junior-mid senior)
Jij ademt het openen van nieuwe sales contacten en hebt hierin minimaal 2-4 jaar ervaring. Je wilt scoren en
vindt het een uitdaging om ons netwerk van nieuwe klanten te vergroten en bestaande klantrelaties te
revitaliseren. Je bent bekend met ‘Consultative selling’ (adviserend verkopen) en langer lopende sales cycli.
Je identificeert verkoopkansen in de markt via internet en databases en grijpt die. Jij weet hoe je de klantvraag
kunt achterhalen en adviseert de klant met jouw kennis van onze producten en diensten om tot de beste
groenoplossing te komen als totaalleverancier. Met als resultaat? Een tevreden klant en een optimaal
ingerichte leefomgeving.
Wat vinden wij belangrijk?
Als onderdeel van ons verkoop- en adviesteam zorg je ervoor dat M. van den Oever overal een begrip is. Dat
doe je, binnen de ‘Leefwereldverbeteraars’-visie van M. van den Oever, zelfstandig, proactief, met hart en ziel,
en met als back-up het M. van den Oever team. Je haalt het maximale verkoopresultaat uit jouw
klantsegmenten.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je werft nieuwe klanten en onderhoudt de relaties met bestaande klanten
Je signaleert trends en ontwikkelingen en vertaalt die terug naar onze dienstverlening
Je hebt affiniteit met de groenbranche of een aanverwante branche
Basiskennis in groen heeft de voorkeur, specifieke boom- en plantenkennis is een pré
Kennis van B2B-segment is een must, projectontwikkelaars- en zorgsegment is een pré
Je bent in het bezit van een MBO+-diploma en hebt kennis van MS Office, LinkedIn, aanverwante
logistiek- en bestelsystemen
Goede kennis van de Duitse en Engelse taal is een pré
Reisbereidheid en fulltime beschikbaarheid zijn vanzelfsprekend
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Wat kan je van ons verwachten?
M. van den Oever is een gerenommeerd bedrijf, maar de opzet is kleinschalig en de lijnen zijn kort. Met de
juiste inzet en instelling, krijg je alle kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden. Ondernemerschap wordt
hierin gewaardeerd en beloond.
Kortom: een afwisselende functie in een dynamische, informele werkomgeving met volop kansen!
Wat bieden wij?
•
•
•

Een goed vast basissalaris en ruime bijdrage van M. van den Oever in jouw pensioenvoorziening op
basis van CAO.
Een auto van de zaak, laptop, mobiel en onkostenvergoeding.
Een gezonde, groene en motiverende werkomgeving

Boomkwekerij M. van den Oever
Boomkwekerij M. van den Oever is een modern familiebedrijf dat reeds sinds 1791 bestaat. Dat betekent dat
ondernemerschap, innovatie, het juiste advies en - de laatste kwart eeuw vooral - duurzaamheid hoog in ons
vaandel staan. Onze basis ligt in Nederland met het hoofdkantoor te Haaren, Noord-Brabant. Als
handelsbedrijf, gespecialiseerd in de teelt van laan- en parkbomen, leveren we een compleet
groensassortiment van 12.000 variëteiten inclusief alle benodigde planten en heesters direct van de kwekerij
op elk project in meer dan 8 landen Europa breed.
Informatie en sollicitatie
Ben jij ons nieuwe commerciële talent? Denk jij in kansen en uitdagingen en heb je affiniteit met het
productassortiment van M. van den Oever? Solliciteer dan gelijk!
Stuur dan je CV mét een korte motiverende brief naar m.dekkers@mvandenoever.nl.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze algemeen directeur Marwin Dekkers of vraag naar een
van onze accountmanagers voor vakinhoudelijke vragen op 0411-621964.
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