
SENIOR
SALESADVISEUR Vacature

- Werken bij Heutink volgens onze mensen - 
Heutink is voor mij als:

“...thuiskomen met zoveel mooie mensen”
“...een warm bad”

“...Barca voor Frenkie”
“...een circus met superartiesten”

“...familie!”
...een plek waar ik met passie en plezier voor werk

Toe aan 
een nieuwe uitdaging?

 
Kent de saleswereld voor jou geen  
geheimen en ben je toe aan een nieuwe 
uitdaging in een voor jou nieuwe markt?  
Of misschien weet jij juist alles over  
het reilen en zeilen binnen de kinder-  
en/of buitenschoolse opvang, heb je geen 
saleservaring maar kriebelt het al een 
tijdje? Die welbekende sprong in het diepe 
nemen en iets heel anders gaan doen?  
Zet je carrière dan voort bij de nummer 
één leverancier in onderwijs en opvang van 
Nederland! In deze uitdagende rol heb je 
veel vrijheid, ben je nauw betrokken bij je 
klanten, help je verder bouwen aan een 
sterk en succesvol team en is er ruimte 
voor persoonlijke ontwikkeling.

“Voor ons salesteam kinderopvang zoeken we 
een adviseur met kennis van zaken die écht het verschil 

wil maken voor zijn of haar klanten.

Jij onderhoudt gemakkelijk en op natuur-
lijke wijze contact met je relaties. Je voelt 
aan waar de behoeftes liggen en komt met 
oplossingen die helpen. Klanten vragen jou 
graag om advies, weten je te vinden als ze 
een vraag hebben, en vertrouwen op jouw 
oordeel. Je helpt ze snel, goed en graag. 

Ondernemerschap en resultaatgerichtheid 
zijn leidend in deze functie en je beheert 
je klantportefeuille en projecten dan ook 
succesvol van voor tot achter, van links naar 
rechts en van begin tot eind.

Gewoon omdat
 je zo bent.

Even checken…

Is het alsof we het over jou heb-
ben hierboven? En kun jij alle 
boxjes hieronder afvinken?

Een warm welkom in een echt familie- 
bedrijf met meer dan 100 jaar ervaring. 
En een uitdagende functie in een  
dynamische ontwikkelomgeving bij  
een organisatie met bestaansrecht. 
Je krijgt de kans om een belangrijke 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van onze kinderopvangtak en helpt via 
onze klanten mee het beste uit ieder kind 
te halen op het gebied van educatie en 
ontwikkeling. We bieden je een fulltime 
positie binnen een ambitieuze en collegi-
ale werkomgeving met veel vrijheid voor 
initiatieven. Je kunt rekenen op:

fulltime functie
goed salaris
pensioenregeling
de tools om jouw werk uit te voeren zoals 
een auto, telefoon en laptop

Neem voor functie-inhoudelijke 
vragen contact op met Daniel 
de Jonge (Commercieel direc-
teur). Hij legt je graag uit wat 
de functie in de praktijk inhoudt.

M 06 - 11 91 10  17

Heb je interesse maar toch nog 
een vraag? App, bel of mail dan 
naar Carlijn van ’t Hof (HR).

M 06 - 00 00 00 00. 

@  hr@heutink.nl

Meer over Heutink, onze merken, 
labels en partners, wat we doen, 
waarmee en vooral voor wie? 
Check dan onze website

WWW heutink.nl/info/over

Solliciteren?

Worden we blij van! Stuur je motivatie en 
CV vóór 23 augustus naar hr@heutink.nl 

Zin om een filmpje te maken? Leuk!  
Stuur deze dan mee. Fijn om je alvast  
‘in het echt’ te kunnen zien.  
 
Liever geen filmpje? Geen probleem.  
Ook dan ontvangen we je sollicitatie graag!

”
Daniel de Jonge 

Commercieel directeur

Je begeleidt jouw klanten in het maken 
van de beste keuze voor ontwikkelings-
materiaal en de speel- en leefomgeving. 

Je ontzorgt ze daarbij optimaal zodat zij 
zich kunnen focussen op dat waar het 
om draait: het beste uit ieder kind halen 
in een veilige, vertrouwde en uitdagende 
opvangomgeving.

Je onderhoudt waardevolle, langdurige 
relaties en bijt je vast in het proactief  
benaderen van potentiele klanten. Met 
een beetje lef, creativiteit én wat liefde. 

Jouw houvast hierbij zijn het marktbe-
werkingsplan dat je zelf gaat opstellen 
en een modern CRM-systeem waarin je 
bijhoudt én terugvindt wat je doet. 

Uiteraard zorg je ondertussen dat  
de omzet op peil is (erboven mag ook). 

Gelukkig sta je daarin niet alleen; je 
werkt veel en fijn samen met en wordt 
maximaal ondersteund door klantenser-
vice-, sales- en marketingcollega’s.

Wat ga je doen 

Wat vragen we van je

MET HEUTINK
GROEIEN

minimaal een afgeronde hbo-opleiding
3 tot 5 jaar ervaring in sales óf  
kinderopvang
fulltime beschikbaar
wonend in regio West
communicatief sterk 
(mondeling en schriftelijk)

Dan gaan we de goede kant op!
Lees dan gauw verder om te zien wat je van 

ons mag verwachten...

Wat bieden we
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OVER
HEUTINK

Heutink Kinderopvang is onderdeel van familiebedrijf Heutink en daarmee van de Heutink Groep, een internationaal opererende marktleider 
en totaalleverancier. Begonnen met leermiddelen in het basisonderwijs en nu, ruim 108 jaar verder, gespecialiseerd in het ondersteunen, 
adviseren en faciliteren van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 25 jaar. Als onafhankelijk adviseur voorzien wij kinderopvangorganisa-
ties, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs en welzijnsorganisaties van een breed scala aan producten en diensten. 

Iedere dag zetten zo’n 250 mensen zich in voor Heutink; een organisatie met ambitieuze 
teams en een hechte bedrijfscultuur zoals je dat mag verwachten bij een familiebedrijf.  
Samen werken zij hard aan het waarmaken van de gezamenlijke ambities, het waarmaken 
van beloftes en het laten groeien van de klanten (letterlijk én figuurlijk).

Regio West

Fulltime

Kennismaken 
of meer weten?

Samen sterk!

Neem voor functie-inhoudelijke 
vragen contact op met Daniel 
de Jonge (Commercieel direc-
teur). Hij legt je graag uit wat 
de functie in de praktijk inhoudt.

M 06 - 11 91 10 17

Heb je interesse maar toch nog 
een vraag? Bel of mail dan naar 
Carlijn van ’t Hof (HR).

T 0548 - 53 66 66

@  hr@heutink.nl

Meer over Heutink, onze merken, 
labels en partners, wat we doen, 
waarmee en vooral voor wie? 
Check dan onze website

WWW heutink.nl/info/over

Kennismaken 
of meer weten?


