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Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 

adviseur projectinrichting (m/v)
Voortgezet Onderwijs

Voor de regio Noord-Holland – Flevoland – Utrecht, Nederland

Jij zoekt…
Een organisatie waar je met een klantgerichte benadering jouw competenties in relatiebeheer, adviseren en innoveren inzet  
om de salesdoelstellingen te realiseren. 

Wij zoeken…
Een gedreven commercieel talent met passie voor inrichting. Je bent toe aan een volgende stap in jouw carrière en hebt affiniteit 
met onderwijs en inrichting. Daarnaast beschik je over HBO werk- en denkniveau, ben je fulltime beschikbaar en woonachtig  
in het aangegeven rayon. Je bent zelfstandig aan het werk met professionele ondersteuning vanuit de binnendienst en je bent  
verantwoordelijk voor:
• Het onderhouden en aangaan van langdurige relaties met bestaande klanten in het Voortgezet Onderwijs
• Pro actief benaderen en initiëren van nieuwe klanten
• Het genereren van omzet en het behalen van de salesdoelstellingen
• Het maken van een marktbewerkingsplan van jouw rayon
• Het vertalen van de onderwijsvisie naar een passend inrichtingsplan
• Het bijhouden van het CRM-systeem 

Jij bent…
• Organisatorisch sterk; je bent goed in plannen, regelen, communiceren en werkt effectief
• Proactief; je neemt initiatief, toont eigenaarschap en bent zelfstandig
• Betrokken; je bent energiek, enthousiast, positief aanwezig, volhardend en je hebt de moed om lastige situaties aan te pakken
• Teamplayer; je bent gecommitteerd aan de organisatie, je team en je werkt actief samen
• Commercieel gedreven; je kunt anderen overtuigen, goed onderhandelen en bent besluitvaardig en vasthoudend
• Oplossingsgericht; je bent flexibel, denkt in kansen en mogelijkheden, kunt makkelijk schakelen, bent een creatieve denker  

en grijpt in als resultaten tegenvallen
• Woonachtig in het rayon of je bent bereid te verhuizen

Wij bieden…
Een verrassende, uitdagende en zelfstandige functie binnen een enthousiast en professioneel team, een goede ondersteuning  
vanuit de binnendienst en uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak.

Word jij onderdeel van de Heutink familie?
Wil je met ons meegroeien, meewerken aan kwaliteit en iets betekenen voor de toekomst? Wij zijn heel benieuwd naar jouw 
motivatie en CV! Reageer dan @Marieke Tonis (HR) via hr@heutink.nl. Neem voor vragen contact op met Marcel Heuver 
(Commercieel Directeur Projectinrichting) via 06 - 10 09 60 90.

Heb jij passie voor inrichting en onderwijs, 
oog voor detail en een creatief hart?

Heutink Primair Onderwijs, onderdeel van de Heutink Groep, familiebedrijf en al 108 jaar gespecialiseerd 

in het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 25 jaar. Als totaalleverancier en  

marktleider voorzien wij basisscholen, kinderopvangorganisaties, voortgezet onderwijs en welzijns- 

organisaties van een breed scala aan educatieve producten en diensten. Denk hierbij aan lesmethoden, 

spel- en ontwikkelingsmaterialen, meubilair, trainingen en ICT-oplossingen voor het onderwijs.


