
 

 

  

 

 

 

                                              

 

 

VACATURE International Account manager / business developer (1,0 fte) 
 

Locatie   : Nijverdal - Nederland 

Bedrijfsonderdeel : TenCate Outdoor Fabrics bv 

Minimale opleiding  : HBO+ 

Werkervaring  : Minimaal 3 jaar 

 

 

 

TenCate Outdoor Fabrics bv ontwikkelt en produceert tentdoek en zonneweringdoek voor de recreatie 

markt. We zijn marktleider in diverse kampeer segmenten en hebben de reputatie van innovatieve en 

betrouwbare partner. Naast deze leidende positie in de kampeer markt bouwt TenCate Outdoor Fabrics bv 

aan nieuwe markten. De markt voor zonwering en textiel voor buitenmeubelen zullen in de komende jaren 

additionele groei gaan brengen in de ambitieuze plannen van de onderneming. Zie ook onze website  

www.tencateoutdoorfabrics.com . 

 

 

Wat wordt er van je verwacht in deze functie? 

 

- Je bent verantwoordelijk voor een eigen pakket internationale klanten. In nauwe samenwerking 

met customer service verdiep je de relatie met deze vaak jaren lange handelspartners; 

- Daarnaast krijg je de verantwoordelijkheid, om in nieuwe markten de relaties te leggen, op te 

bouwen en om te zetten naar een duurzaam partnerschap. Dit betekent voor jouw profiel dat je in 

staat bent om langdurige relaties op te bouwen, te onderhouden en uit te diepen, en daarnaast de 

kwaliteit en ambitie hebt om de verdere groei van de onderneming in de nieuwe segmenten vorm 

te geven;  

- Deze groei vraagt een strategische, en analytische aanpak waarbij je inhoudelijk verantwoordelijk 

bent voor het opstellen van het market attack plan voor deze segmenten; 

- Intern wordt je verantwoordelijk voor de business intelligence van de onderneming waarbij het 

accent ligt op het verzamelen, analyseren en structureren van de relevante data;  

- Je doet dit in een klein en toegewijd team en rapporteert aan de Marketing & Sales Manager.  
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Wie zoeken we?  

 

- Je hebt minimaal een bachelor degree/HBO+ in commerciële richting. Je hebt in ieder geval een 

aantal jaren (minimaal 3 jr.) ervaring in het internationaal zaken doen;  

- Je hebt een proactieve, ondernemende werkhouding, bent commercieel ingesteld, service- en 

klantgericht, accuraat en kritisch;  

- Je bent in staat om langdurige relaties op te bouwen en uit te bouwen. Daarnaast heb je de ambitie 

om nieuwe markten te verkennen en op te zetten; 

- Je bent analytisch met een praktische inslag. Je vertaalt analyses naar concrete doelen en bent 

gericht op het resultaat; 

- Je voelt je thuis in een compact team en een markt waar relatie en continuïteit samen gaan met 

ambitie en groei; 

- Je bent zeer computer vaardig met het analyseren en verwerken van data; 

- Reizen (voornamelijk Europa) is voor jou geen probleem; 

- Je beheerst de Engelse en Duitse taal. Bij  voorkeur ook de Franse taal.  

 

Wat bieden wij: 

 

- Een internationaal georiënteerde functie in een sterk relationele markt. Klanten werken graag met 

onze top producten en doen graag zaken met TenCate Outdoor Fabrics. Je kunt het onderscheid 

maken met je Personal Touch;  

- Je krijgt de ruimte om zelf te groeien en samen met TenCate Outdoor Fabrics de markten verder te 

ontwikkelen; 

- Veel zelfstandigheid in een afwisselende functie;  

- Ruimte voor zelfontplooiing en initiatief worden sterk aangemoedigd; 

- Bij de functie passende arbeidsvoorwaarden. 

 

Informatie 

Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met de heer Olde Monnikhof,  

Marketing & Sales manager, via telefoonnummer 06 2334 2488.  

 

Solliciteren? 

Om in aanmerking te komen voor deze vacature, vragen wij je om te solliciteren door een motivatiebrief en 

CV te sturen naar Manon van der Kamp, HR adviseur, via email: m.vanderkamp@tencate.com . 

 

Een assessment is onderdeel van de procedure. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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