
 

 

Vacature Sales Manager New Business  

Werkgebied Nederland, 40 uur 

Voor UTS Nederland, één van de grootste logistieke en facilitaire verhuisdienstverleners 
in Nederland, zijn wij op zoek naar een Sales Manager New Business.  

De organisatie heeft een ambitieuze groeidoelstelling. Om deze groei te realiseren speelt 

er op dit moment een aantal ontwikkelings- en implementatietrajecten waar jij een 

belangrijk aandeel in gaat krijgen.  

Om de ambitieuze groeidoelstellingen voor de komende jaren verder in te vullen, zijn wij 

op zoek naar een gedreven Sales Manager New Business. Je bent verantwoordelijk voor 

het verder uitdiepen van bestaande klanten en het binnenhalen van nieuwe landelijke 

opdrachtgevers. 

Wat ga je als Sales Manager New Business doen? 

Je bent verantwoordelijk voor het naleven van de door jouw geïnitieerde afspraken met 

opdrachtgevers vanuit onze focus segmenten. 

Je werkt graag met mensen, hebt mensenkennis en kunt snel vaststellen met wie je van 

doen hebt. Je onderscheidt je door je proactieve houding, creativiteit en 

doorzettingsvermogen. Netwerken en kansen benutten is je tweede natuur. Wij bieden je 

een uitdagende en veelzijdige baan, waarin je wordt geprikkeld om continu het beste uit 

jezelf te halen. 

Je taken bestaan primair uit: 

 Segment benadering van verschillende bedrijven/instellingen;  

 In kaart brengen van de belangrijkste spelers in verschillende branches om tot een 

persoonlijk verkoopplan te komen met heldere doelstellingen; 

 Opstellen van een acquisitieplan per regio en doelgroep; 

 Opstellen en uitvoeren van een eigen sales jaarplan; 

 Het uitwerken van offertes, het tijdig opvolgen en bespreken van offertes met 

prospects, rekening houdend met de prijs & marge doelstellingen die gelden binnen 

de UTS-organisatie; 

 Het organiseren, uitvoeren en controleren van de correcte registratie in de daartoe 

bestemde systemen van alle commerciële activiteiten met prospects en de 

bijbehorende leads en contactpersonen waardoor een 1:1 marketing aanpak 

realiseerbaar wordt; 

 Door middel van digitale campagnes je prospects en leads informeren over de 

ontwikkelingen in de specifieke branche; 

 Het maandelijks realiseren van je persoonlijke doelstellingen zoals vastgelegd in het 

verkoopplan; 

 Rapportage aan de commercieel directeur. 



 

Jij beschikt over onderstaande ervaring en competenties 

 HBO werk- en denkniveau en meerdere jaren relevante werkervaring in de facilitaire 

sector; 

 Salesprofessional in hart en nieren; 

 Goede, multidisciplinaire teamspeler, succesvol door samenwerking; 

 Goede mensenkennis, empathisch vermogen; 

 Doortastend, kritisch en goed met weerstand om kunnen gaan; 

 Handelen met visie en resultaatgerichtheid; 

 Flexibel, anticiperend, accuraat; 

 Probleemoplossend, efficiënt werkend; 

 Bij voorkeur ervaring met (Europese) aanbestedingen; 

 Bij voorkeur een relevant relatienetwerk.  

 

Wat heeft UTS te bieden? 

 Een goed salaris gebaseerd op loopbaan en ervaring en een prikkelende, 

resultaatafhankelijke bonusregeling; 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, 

reiskostenvergoeding, laptop, mobiele telefoon, auto van de zaak; 

 Persoonlijke ontwikkeling (on the job trainingen en de ruimte om jezelf verder te 

ontwikkelen); 

 Doorgroeimogelijkheden in een dynamische omgeving; 

 Veel ruimte om een eigen bijdrage te leveren aan het strategische sales proces; 

 Informele sfeer tussen de collega’s. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Voldoe jij aan onze wensen? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en cv. Je kunt deze 

sturen naar Richard de Roo, Commercieel Directeur van UTS Nederland.  

E: rderoo@uts-nederland.nl, M: 06-51083422. 

 

 

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