
SALESMANAGER NEDERLAND
Amsterdam - Salesteam

OVER ONS

WIJCK. is een snelgroeiend, Amsterdams interieurmerk met grote liefde voor de stad. Sinds 2017 
tekenen wij strakke lijntekeningen van wijken, steden en gebouwen en hebben inmiddels een 
collectie die al meer dan 3.000 verschillende prints en stads gebonden producten kent.
De afgelopen 5 jaar is WIJCK. uitgegroeid tot een toonaangevend interieurmerk waarbij
‘s werelds bekendste steden de basis vormen voor onze producten. Naast de iconische
lijntekeningen hebben we inmiddels ook een prachtige geur- en zelfs een kitchenware collectie. 
Onze producten kun je inmiddels terugvinden bij ruim 500 retailers en bijzonder plekken binnen 
en buiten Europa. Om onze groei door te zetten in Nederland, Europa en ver daar buiten zijn wij 
op zoek naar een Salesmanager die ons Salesteam komt versterken. Wil jij bijdragen aan deze 
groei en ben jij toe aan de volgende stap in jouw carrière? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

DE FUNCTIE

Als Salesmanager NL bestaat jouw functie uit o.a. de volgende werkzaamheden:  Je bent
verantwoordelijk voor de groei van het merk op nationaal niveau en onderhoudt het contact 
met onze (potentiële) klanten in Nederland. Je bent onderweg naar de leukste locatie in
Nederland of bij ons in de showroom in hartje Amsterdam.  Voor het behalen van de
omzetdoelen in Nederland ben je ook bezig met het constant aanscherpen van de
salesstrategie en de omzetdoelen die we hierin hebben opgenomen. Het WIJCK. salesteam kun 
je dan ook op ieder moment informeren en rapporteren over de prestaties in Nederland.

Daarnaast ga mee naar onze (internationale) beurzen in binnen en buitenland en zorgt daar  
met de rest van het salesteam voor  het aansluiten / binnenhalen van nieuwe klanten /
agenten / distributeurs en schrijven van orders bij onze bestaande en nieuwe klanten. Je ziet 
kansen, trends + ontwikkelingen in de markt en weet die om te zetten in de
productontwikkeling en salesstrategie bij WIJCK.

FUNCTIE EISEN

• Je hebt relevante saleservaring (1-2 jaar);
• Je bent resultaatgericht, proactief en zelfstandig;
• Je bent communicatief sterk en sociaal ingesteld;
• Je bent service- en klantgericht;
• Je hebt uitstekende schri�elijke en mondelinge communicatievaardigheden 
 in het Nederlands en Engels; 
• Beschikbaar voor 40-uur per week;
• Kennis van de markt is een pre.

WAT BIEDEN WIJ JOU

• Werken bij een snelgroeiend interieurmerk;
• Uitstekend salaris;
• Reiskostenvergoeding;
• 25 vakantiedagen per jaar (o.b.v. fulltime);
• Ruimte voor opleidingen en het volgen van cursussen;
• Vers fruit, ko�ie, thee, fris en een fantastische lunch;
• Leuke borrels en activiteiten;
• Onderdeel zijn van een jong en ondernemend team;
• Kans op (persoonlijke) groei en impact op de toekomst van ons jonge en
 ambitieuze bedrijf.

GEÏNTERESSEERD?

Herken jij jezelf in de vacature van Salesmanager en heb je de ambitie om WIJCK. (en jezelf) 
nog harder te laten groeien? Dan ben jij degene die wij zoeken! Solliciteren kan door je CV en 
motivatie te sturen naar Rutger Diemel: rutger@wijck.com / +31(0)20 348 48 73


