
 

 

Junior sales/account manager (fulltime) 

Van Gennip Textiles B.V.  

Wij zijn een Nederlands familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de import en export van baby-, kinder-

, nacht, strand- en zwemkleding. Wij ontwikkelen, ontwerpen, produceren en verkopen onze 6 

betaalbare modemerken in meer dan 50 landen wereldwijd aan 1100 klanten waaronder boetieks, 

webshops, warenhuizen en winkelketens en super- en hypermarkten.  

Wij zoeken 

Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde, representatieve Junior sales/account manager 

(fulltime). Als sales/accountmanager ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en verder 

uitbouwen van het internationale netwerk aan klanten en de internationale positionering van de 

merken Dirkje, DJ Dutchjeans, Charlie Choe, Koko Noko, Mila en Lentiggini. 

Vooral het behouden van, het verder uitbreiden van bestaande successen en het ontwikkelen van 

nieuwe markten en accounts staan centraal. Je weet de omzet- en winstdoelstellingen te realiseren, 

juiste kosten-baten analyses te maken en een actieve bijdrage te leveren aan het prijs-, assortiment- 

en verkoopbeleid. Je vertegenwoordigt Van Gennip Textiles ook op internationale beurzen. Deze 

internationale functie brengt met zich mee dat je regelmatig op reis bent in het verkoopseizoen. De 

overige tijd ben je werkzaam vanuit het hoofdkantoor in Weert (Limburg).  

 

Je bent een doorzetter, beschikt over de juiste instelling (zeker geen 9 tot 5 mentaliteit) en je 

beheerst de Engelse en Duitse taal. Werkervaring en netwerk in de kledingbranche zijn geen must 

maar genieten wel de voorkeur.   

Wij bieden 

Wij bieden uitstekend salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Flexibiliteit staat bij Van 

Gennip Textiles hoog in het vaandel. We hebben een dynamische en gedreven werkomgeving met 

enthousiaste mensen waarbij presteren en humor erg belangrijk zijn.  

Geïnteresseerd 

Er werken meerdere oud- TMO’ers binnen van Gennip Textiles. Voor meer informatie zou je ook 

eventueel contact op kunnen nemen via LinkedIn met: Noortje Raemaekers, Maurice L’espoir, Veerle 

Vlemmix 

Spreekt deze job jou aan en denk jij dat je de juiste persoon bent? Mail dan je CV met een foto en 

een motivatiebrief naar: sander@vangenniptextiles.com. 
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