
Ben jij de nieuwe productmanager industriële stofzuigers? 

Ben jij  een echte verkoper en liever onderweg naar klanten i.p.v. achter een bureau? HD van Dijk Duurzame 

Reinigingsmachines heeft dan dé perfecte baan voor jou! Wij zijn op zoek naar een vertegenwoordiger buitendienst 

die streeft naar het maximaal haalbare.  

Dagelijks ga je bezig met industriële stofzuigers in branches zoals industrie en voedingsmiddelen. Je gaat met onze 

bedrijfsbus met industriële stofzuigers op pad, zodat je deze direct bij de (potentiële) klant of dealer kunt 

demonstreren. Het creëren van new business is voor jou een fluitje van een cent, waardoor je snel een eigen 

klanten-/dealer bestand weet op te bouwen. Als je toch in de buurt bent, bezoek je ook onze bestaande klanten. Als 

vertegenwoordiger word je getriggerd om je targets én het beste uit jezelf te halen. Snel schakelen, flexibiliteit en 

creativiteit helpen je om in korte tijd goede resultaten te bereiken.  

Wat vragen wij? 

 Je gaat vijf dagen (ma-vr) op pad, de weekenden zijn voor jou 

 Doorzettingsvermogen 

 Inzet en verantwoordelijkheid 

 Je hebt succesvolle aantoonbare ervaring in verkoop in een business-to-business markt 

 Je bent in bezit van rijbewijs B 

Wat bieden wij? 

 Een op basis van ervaring en niveau marktconform salaris 

 Alle tools om je werk goed uit te kunnen voeren, zoals een bedrijfsbus, telefoon en laptop 

 Een team met doelgerichte, enthousiaste collega’s 

 Een platte organisatie met korte communicatielijnen 

 Een zeer gevarieerde functie, waarbij geen dag hetzelfde is 

Wie is HD van Dijk Duurzame Reinigingsmachines 

HD van Dijk is landelijk de meest innovatieve en flexibele partner op het gebied van duurzame oplossingen voor 

schone werk- en leefomgevingen. Opgericht in februari 1988, is HD van Dijk al meer dan 30 jaar een begrip in 

duurzaam reinigen.  

HD van Dijk is (exclusief) importeur van reinigingsmachines en heeft een eigen professionele service- en aftersales 

dienst. Er wordt enkel gewerkt met kwaliteitsmerken in de volgende productgroepen: 

 Dulevo: Straatveegmachine en Veegmachines 

 Floorpul: Schrobmachines en Schoonmaakmaterialen 

 Coynco: Industriële stofzuigers 

 Mazzoni: Hogedrukreinigers 

Enthousiast geworden over deze gevarieerde functie bij een organisatie die maximale waarde voor de klant wil en 

weet te realiseren? 

Stuur je motiviatiebrief met c.v. naar: 

HD van Dijk Duurzame Reinigingsmachines 

T.a.v. G.J. Hiddink 

Hemmemaweg 20B 

9076PH St. Annaparochie 

Mail: info@hdvandijk.nl 

Wij houden niet van verspilling, dus ontvangen we je brief en c.v. graag digitaal.  
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