
 
 

 
 
 

Sales Manager Industriële verlichting (Full-time) 

 

Ben jij de enthousiaste en getalenteerde Sales Manager Industriële verlichting die ons team 
komt versterken? 

Bever Innovations B.V. 

Werken bij Bever Innovations betekent werken in een internationaal georiënteerde 
organisatie met een ambitieus team. Op professionele wijze werken wij aan een optimale 
dienstverlening voor onze klanten. Sinds onze oprichting in 1996 ontwikkelen, produceren en 
leveren wij intelligente LED-verlichtingsoplossingen. Zowel voor indoor- als outdoor-
toepassingen en voor de benzine-retailmarkt, industrie en horticulture sector. Ons team 
weet steeds het uiterste uit de LED-technologie te halen. Continu leggen we de lat hoger, 
door ingrijpende prestatieverbeteringen. Dit resulteert niet alleen in grensverleggende 
innovaties, maar ook in een betere concurrentiepositie en toegevoegde waarde voor onze 
klanten. Zonder afbreuk te doen aan onze sociale waarden.   

Vacature: Sales Manager Industriële verlichting 

Ter versterking van ons team zoeken wij een sales manager industriële verlichting. 
 
Ben jij degene die Bever Innovations zoekt? 

Je bent al een aantal jaren actief als sales of key-accountmanager in een b2b omgeving. 
Persoonlijke relaties met je klanten in West-Europa ontwikkelen staat hoog bij je in het 
vaandel en je voelt je prettig in een technische omgeving. Je begrijpt de meerwaarde van 
duurzame lichtoplossingen en aansturingen en weet dit zeer goed te vertalen naar de 
wensen van de klant. 

Je bent gewend om verkoopplannen te ontwikkelen. Je hebt inzicht in de behoeften van de 
klant en de markt als geheel. Het ontdekken en exploiteren van nieuwe kansen is een van je 
specialiteiten. Je bent in staat om industriële klanten/dealers enthousiast te maken voor de 
intelligente verlichtingsproducten van Bever Innovations. 

De functie 

• Je gaat dealers/klanten vinden in West Europa  
• Je realiseert de doelstellingen/omzet conform het jaarplan 
• Je signaleert en rapporteert risico's, en opmerkelijke ontwikkelingen met betrekking 

tot de klanten en het werkgebied 
• Met vooral acquisitie en daarnaast relatiebeheer binnen je eigen verkoopgebied 

overtuig je de klanten van de voordelen van onze duurzame lichtoplossingen en bouw 
je met hen een langdurige relatie op 

• Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en bijhouden van een (klanten)archief. 
 

 



 
 

 
 
 

Jouw profiel 

Jij: 

• Beschikt over een HBO werk- en denkniveau 
• Bent ervaren als salesmanager of accountmanager (in de verlichtingsbranche is geen 

must maar wel een pré) 
• Bent bekend met een b2b afzetmarkt, de concurrentieposities, als mede de 

ontwikkelingen daarin 
• Hebt passie voor LED verlichting, duurzaamheid en kennis van (elektro)techniek 
• Beheerst de Nederlandse taal en minimaal gemiddeld Engels 
• Hebt inzichten in beslissingsprocessen binnen (langdurige) projecten 
• Hebt kennis van MS-office software, SAP  
• Hebt interesse in licht en verlichtingstechnieken en wellicht al kennis van 

lichtberekeningsprogramma’s (DIALUX) 
 

Je werkomgeving 

De afdeling Sales bestaat uit 8 nationale en 8 internationale medewerkers. Er heerst een 
informele sfeer waar collega’s in teamverband samenwerken. 
Ons aanbod 

Naast een afwisselende en uitdagende functie bieden we jou 

• een aanstelling met uitzicht op een vast contract 
• marktconform salaris 
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
 

Jouw reactie 

Ben je enthousiast? 

Solliciteer dan direct door je motivatiebrief met CV naar Erwin Dingemanse te sturen. 
Adres: Techniekweg 2, 4301 RT Zierikzee of mail naar sollicitaties@beverinnovations.com 

 
Wil je meer informatie dan kun je Erwin Dingemanse, Commercieel Directeur bellen op 
0111 – 74 54 11. 

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.beverinnovations.com 

 


