
Sales Manager 
Landelijk 

Fitex 
Al jaren bevoorraadt verfgroothandel Fitex verfzaken met grote diversiteit aan verfmerken en 
gerelateerde producten. Of het nu gaat om verf, non-paint, laminaat of glasweefselbehang, Fitex 
heeft het in haar assortiment. 
Naast de groothandel heeft Fitex 11 fysieke verfwinkels door heel Nederland waar schilders en 

particulieren hun inkopen kunnen doen. 

Vanwege groei en een nieuwe salesstrategie zoeken wij voor Fitex een Sales Manager. 

Sales Manager 
Als Sales Manager geef je richting aan de commerciële koers van de groothandel. Dit doe je 

hoofdzakelijk op drie manieren: 

1. Implementeren van de nieuwe salesstrategie. Op dit moment wordt er veel handel
gedreven met de verkoop van gevestigde verfmerken. Fitex wil dit veranderen door met
zowel de eigen verflijn Fitex, als het bestaande merk Drenth meer business te genereren,
zowel bij bestaande als nieuwe klanttypen (denk aan doe-het-zelf-zaken, bouwmarkten en
aannemers).

2. Aansturing en ontwikkeling van het salesteam -bestaande uit 2 accountmanagers

buitendienst en 2 medewerkers binnendienst- op een manier die past binnen de nieuwe
salesstrategie.

3. Groei van de commerciële organisatie door uitbouwen van concepten, groei van
klantenbestand, nieuwe markten en uitbreiding van het team.

Visie en daadkracht 
Deze vacature vraagt om een Sales Manager met visie, daadkracht en ervaring. Je herkent je 
verder in het volgende:  

• HBO werk- en denkniveau;

• aantoonbaar commercieel succes in professionele bouw-, DIY- en/of verfwereld;
• goed in het signaleren van verkoopkansen in nieuwe markten;
• ervaring in een vergelijkbare rol (combi van sales en leidinggeven) is een grote pré;
• natuurlijke drang tot het nemen van initiatief;

• communicatieve, sociale, leidinggevende en coachende vaardigheden.

Standplaats   

Wij zoeken iemand die centraal in Nederland woont. Je standplaats zal zeker de eerste maanden 
voornamelijk het kantoor in Nijverdal zijn. 

Het aanbod 
Deze vacature is erg interessant voor een Sales Manager die naast leidinggeven ook directe invloed 
wil uitoefenen op de sales (strategie). Omdat je direct onder leiding van de eigenaar werkt, heb je 
veel vrijheid in je functie en wordt er van je verwacht dat je actief met de koers van het bedrijf 

meedenkt. Hiervoor zijn natuurlijk ook middelen beschikbaar. 

Je kunt rekenen op: 
• Een goed vast salaris, ter indicatie tot 70 k per jaar;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder auto v/d zaak;

• Vooral een gave functie met veel ruimte voor initiatief en geen politiek.



Interesse? 
Heb jij interesse in deze vacature of heb je vragen? Neem contact met ons op (zie contactgegevens 
hieronder) of stuur ons direct jouw CV en motivatie. Je kunt direct reageren via de oranje button, 
onderaan de vacature op onze eigen website. 

AV Werving & Selectie B.V.
033-2860150
info@avdiensten.nl

https://www.avdiensten.nl/index.php/page/applicants/bb/1/command/applyforjobfullqs/qsuid/5bd162fa77e84d16b72e9641584eb183
https://www.avdiensten.nl/index.php/page/applicants/bb/1/command/applyforjobfullqs/qsuid/5bd162fa77e84d16b72e9641584eb183



