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Cura�ao Beverage Bottling Company is
een gerenommeerde organisatie op Cura�ao,
actief in de productie, verkoop en distributie
van bekende softdrinks zoals Coca-Cola, Sprite,
Fria, Dasani, Minute Maid en Vitamin Water.
Ter versterking van het team is Kadanz
namens haar opdrachtgever op zoek naar
kandidaten voor de functie van Sales Manager.
Als Sales Manager bent u verantwoordelijk voor
het managen van sales, merchandising, logistiek en
distributie. U bent een proactieve, enthousiaste en
betrokken manager die samen met het verkoopteam
saleskansen weet om te zetten in verkopen. In deze
functie werkt u nauw samen met de Marketing
Manager en andere interne en externe stakeholders.
In deze functie rapporteert u aan de Directie.
Uw taken bestaan onder meer uit:
• Leiding geven aan een team van 40 personen
bestaande uit supervisors, merchandisers, drivers
en helpers;
• Management van het totale product assortiment;
• Signaleren en benutten van saleskansen;
• Opstellen, implementeren en opvolgen van
salesplannen;
• Maken van sales forecasts en bepalen van sales targets;
• Opbouwen van langdurige relaties middels actief
relatiebeheer en acquireren van potentiele klanten.
Gevraagd wordt:
Onze opdrachtgever zoekt een daadkrachtige en
commercieel ingestelde kandidaat met een passie
voor sales en management! U houdt van aanpakken
en gaat kwaliteits-, resultaat- en klantgericht te werk.

Verder voldoet u aan
de volgende vereisten:
• Afgeronde commerciele HBO opleiding;
• Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring als
Sales Manager;
• Uitstekende management skills;
• Vaardig in het uitbouwen en onderhouden van
een relevant netwerk;
• In staat makkelijk overzicht te houden en planmatig
te werken;
• Sterke sociale en salesvaardigheden;
• Hoge sense of urgency en een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel;
• Oplossingsgericht, stressbestendig, communicatief
vaardig, integer en flexibel;
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardig
heden in het Papiamento, Nederlands en Engels.
Het aanbod
Onze opdrachtgever biedt een aantrekkelijk
arbeidsvoorwaardenpakket met o.m. vakantiegeld,
een I 3e maand, pensioen, een auto vergoeding en
telefoon van de zaak.
lnteresse?
Herkent u uzelf in deze uitdagende functie? We
maken dan graag kennis met u! Stuur uw cv met
begeleidende brief voor 23 maart 2019 naar
rcapella@kadanz.cw. Een assessment kan deel
uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie
wordt vertrouwelijk behandeld.
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