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SALES MANAGER PROJECTINRICHTING (ft) 
 
Ben je een echte salestijger? Zien mensen jou als een social dier? Word je blij van ondernemen en mensen inspireren? Ben 

je verslaafd aan het behalen van succes en resultaat? Is een relatie onderhouden voor jou geen probleem? Kunnen we je 

wakker maken voor design en architectuur? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat wij bij elkaar passen. 

 

 

WIE ZIJN WIJ?  
SV Collection vertegenwoordigt internationaal toonaangevende, bijzondere en inspirerende designmerken;  Prooff, Stua, 

Sellex, Wagner, Verpan, Unifor en Iduna. Merken met ieder een eigen signatuur, waarbij het werken met topdesigners 

essentieel is. Wij werken met veel enthousiasme samen met architecten en opdrachtgevers aan prachtige 

interieurprojecten. Daarbij bieden wij professionele begeleiding, montage en logistieke service. 

Wij zijn verslaafd aan design, stijl, comfort, interieur en architectuur. En worden blij van ruimtes transformeren, dat zit in 

ons bloed. Kijk maar eens op sv.nl  

 

 

WAT GA JE DOEN? 
• creëren en onderhouden van contacten met directies, architecten, eindgebruikers, facility managers  

en andere intermediairs 

• met een ondernemende drive focussen op new business (70%) 

• met enthousiasme focussen op bestaande klanten (30%) 

• zoeken naar kansen om het netwerk uit te breiden en in contact te komen met nieuwe partijen  

binnen de doelgroep 

• professioneel adviseren en overtuigen van opdrachtgevers met betrekking tot de meerwaarde van  

een inspirerende en aansprekende inrichting en werkomgeving  

• zelfstandig zaken en projecten oppakken 

• vertalen van de wensen en eisen van de opdrachtgever naar de projectstudio en interne sales,  

waar commerciële haalbaarheid voorop staat 

 

 

DIT BEN JIJ 
• werkt en denkt op HBO-niveau en bezit een relevant diploma, bijvoorbeeld: richting facilitair,  

hospitality, commercieel 

• hebt ervaring in een commerciële omgeving, liefst binnen de kantoor- en projectinrichting 

• bent ambitieus en prestatiegericht 

• bent leergierig, zelfstandig en klantgericht 

http://www.sv.nl/
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• spreekt uitstekend Nederlands en Engels 

• bent goed in organiseren en het vastleggen van afspraken 

• hebt interesse en gevoel voor design meubels, interieurinrichting en architectuur 

• je zit graag op Instagram, LinkedIn, Facebook of andere social media kanalen 

• bent creatief, enthousiast en gemotiveerd 

 

 

WAT BIEDEN WIJ? 
• een zelfstandige en afwisselende job waarbij passie voor het vak een vanzelfsprekendheid is 

• een enthousiast team met korte lijnen 

• kansen om veel te leren en jezelf uit te dagen en te bewijzen 

• veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit 

• genoeg kansen om door te groeien  

• een aantrekkelijk salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• mooie resultaten worden goed beloond 

• een bijzondere plek in ons clubhuis aan de Rotterdamse Rotte 

 

 

Gaat jouw hart hier sneller van kloppen? Wij zijn erg benieuwd naar je hartbeat.  

Stuur een mail met een korte motivatie en je CV/LinkedIn naar Sara Jans, Recruitment Consultant van Smart Talent,  

sara@smart-talent.nl, voor directe vragen kan je Sara bereiken op 06-25008132.  
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