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 VERKOOPLEIDER m/v (24-40uur) 

Ben jij in het bezit van leidinggevende en commerciële kwaliteiten? 

Dan zoeken wij jou! 

Bedrijfsprofiel: 
Wielink Dierenbenodigdheden is een dynamische groothandel die zich bezighoudt met de 
verkoop van diervoeders en dierenbenodigdheden in de hobbysector. Tot onze doelgroep 
behoren voornamelijk de dierenspeciaalzaken in Nederland. Samen met 27 collega’s is er een 
goede sfeer met een gezonde dosis humor. Onderscheidend en doelgericht werkzaam zijn in 
deze dynamische branche is onze passie. Teamwork, flexibiliteit, klant gericht, resultaat 
gericht en onderscheidend vermogen zijn daarbij belangrijke kernwaarden.  

 

De functie: 
In deze functie geef je leiding aan het buitendienstteam van 3 collega’s en werk je nauw 
samen met de binnendienst. Je geeft richting, behoudt het overzicht, weet te motiveren en 
bij te sturen daar waar nodig. Je hebt het vermogen om de kwaliteiten van je collega’s 
optimaal in te zetten en verder te ontwikkelen. Je werkt samen met andere afdelingen en 
weet jouw team mee te nemen in de plannen die ontwikkeld worden. Je bent in staat een 
structuur neer te zetten en deze te bewaken. Daarbij houd je het bedrijfsbelang goed in de 
gaten en weet je een zichtbare bijdrage te leveren aan het succes van onze organisatie. 
Daarnaast beheer je zelf een aantal keyaccounts in zowel binnen als buitenland.  
 

Gevraagde competenties:  
Leidinggevend- en communicatief vaardig, commercieel, doortastend en motiverend, 
visie- en resultaat gericht, proactief, nauwkeurig en accuraat. 
 

Je taken en verantwoordelijkheden bestaan uit: 
• Leiding geven aan, motiveren en begeleiden van het verkoopteam 
• Het realiseren van de gestelde doelen 
• Onderhouden en uitbreiden van keyaccounts 
• Meedenken over en het implementeren van het te voeren beleid 

 

Voor deze functie vragen wij: 
• MBO+/HBO denk en werk niveau 
• Ervaring uit de Dibevo branche 
• Ervaring met leidinggeven 
• Een sterke commerciële drive  
• 24-40 uur beschikbaarheid  

 

Wij bieden: 
• Volop ruimte en faciliteiten om succesvol te zijn binnen een leuk en gedreven team waar    

de klant én medewerker centraal staan 
• Een prettige werkplek in een goede sfeer 
• Een goed salaris met goede arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijke pensioenregeling 
• Waardering en ruimte voor eigen inbreng en ideeën 

 
Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Dan kun je jouw sollicitatie voorzien van C.V. 
(vóór 2 mei 2022) sturen per email naar vacature@wielink.nl t.a.v. Jan Wielink. 

(Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld) 
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