
   

 

 

 

 

 

   

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 Royal Vriesco / A House of Happiness 

 Director Sales & Marketing 
 
 Realisatie groei en ontwikkeling 

 
Standplaats:  Leeuwarden   
 

1. ROYAL VRIESCO / A House of Happiness 
  
Royal Vriesco is een toonaangevende, kleurrijke en trendy gordijnenspecialist met een sterke 
groeiambitie. Met het merk ‘A House of Happiness’ is zij een creatieve speler op de Europese markt 
van raamdecoratie. ‘A House of Happiness’ is in de Benelux marktleider in op maat gemaakte 
gordijnen. De volledige keten van ontwerp, productie en levering van op maat gemaakte gordijnen 
wordt in eigen huis beheerd. Naast Leeuwarden heeft Royal Vriesco ook in Bosnië een eigen 
productielocatie. 
 
Het bedrijf telt circa 140 medewerkers en het hoofdkantoor is gevestigd in Leeuwarden. Daarnaast 
zijn er drie experience centers in Leeuwarden, Waddinxveen en Eindhoven. In Nederland, Duitsland 
en België is Royal Vriesco actief met een bevlogen salesteam, bestaande uit 20 medewerkers. Het 
bedrijf exporteert uit voorraad naar meer dan 40 landen, van Kroatië tot Kameroen en van 
Noorwegen tot Nieuw-Zeeland.  
 
Als 20-jarige opende Hero de Vries in 1919 zijn ‘Meubelmagazijn en gros’ in Leeuwarden, dat aan de 
basis ligt van Royal Vriesco. Inmiddels is het bedrijf al 100 jaar een succesvolle speler en mag het met 
trots het predicaat ‘Royal’ dragen. Of het nu een knipstaaltje van 10 centimeter is of een order voor 
een hotel, elke order wordt met evenveel zorg en enthousiasme uitgevoerd. Uniek en maatwerk. In 
totaal heeft het bedrijf meer dan 1500 gordijnstoffen, waarvan 500 stoffen met een duurzame 
toegevoegde waarde, in collectie. De gordijnen zijn van een hoogwaardige kwaliteit en bieden door 
hun functionaliteit zoals isolerend, vlamwerend of geluiddempend een oplossing voor iedere ruimte. 
 
Royal Vriesco staat voor duurzaam ondernemen. Dit is onder andere te zien aan de gordijnstoffen die  
gemaakt worden van gerecyclede petflessen, katoen of hergebruikt eigen snijafval. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van waterbesparende druktechnieken waardoor zo’n 80% water wordt bespaard. 
Royal Vriesco zet zich ook in voor een inclusieve samenleving, bijvoorbeeld door 
samenwerkingsprojecten met Fier, NHL Stenden en Hanzehogeschool waarvan cliënten en studenten 
de kans krijgen zich te ontplooien en een actieve bijdrage leveren. 
 
Naar de website: https://www.ahouseofhappiness.com/nl 

https://www.ahouseofhappiness.com/nl


   

 

 

 

 

 

   

Plaats in de organisatie 
 
De director Sales & Marketing is onderdeel van het managementteam, samen met de algemeen 
directeur, manager Finance & Control, manager Supply chain, manager Product development en 
manager IT. De director Sales & Marketing rapporteert aan de algemeen directeur en is daarvan 
tevens een actieve sparringpartner.  
 
Hij/zij geeft rechtstreeks leiding aan de salesmanager Benelux, de salesmanager Duitsland, de 
internationale key-accountmanagers, de key-accountmanager Projecten en de manager Customer 
Service. Daarnaast stuurt de director Sales & Marketing de Marketing rechtstreeks aan. 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Royal Vriesco heeft sterke groeiambities, zowel nationaal als internationaal. Als nieuwe director Sales 
& Marketing lever je hier een nadrukkelijke strategische bijdrage aan en vertaal je de ambitieuze 
groeiambities naar uitvoering. Als leidinggevende van de gehele commercie (sales, customer service 
en marketing) past hierbij een faciliterende én initiërende leiderschapsstijl.  
 
De veranderende markt vraagt van de director Sales & Marketing een duidelijke visie te ontwikkelen 
op het gebied van positionering, marktsegmentering en verkoopkanalen. Hierbij is de ontwikkeling 
van de combinatie offline en online een belangrijk aspect. De director Sales & Marketing van Royal 
Vriesco werkt mee aan de verdere uitbouw van het productleadership en de customer intimacy.  
 
Als onderdeel van het managementteam is de director Sales & Marketing betrokken bij en 
verantwoordelijk voor de brede strategische koers van de organisatie en het vertalen hiervan naar 
beleid en uitvoering. Met elkaar denkt het managementteam na over innovatie en 
organisatieontwikkelingen. De groei van Royal Vriesco is er commercieel op internationaal gebied en 
er is ook een serieus aandeel op het gebied van projectinrichting zoals voor hotels en 
zorginstellingen. 
 
De nieuwe director Sales & Marketing is het gezicht van Royal Vriesco naar de markt toe.  



   

 

 

 

 

 

   

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Realiseren van de groeiambitie.  

 Ontwikkelen en uitvoeren van het commerciële beleid met betrekking tot de visie en strategie. 

 Medeverantwoordelijk voor het totale beleid en de strategie van de organisatie. 

 Vertalen van ontwikkelingen in de markt en de missie en strategie van de organisatie naar 

commercieel beleid en heldere doelen. 

 Sparringpartner van de algemeen directeur en het MT. 

 Positionering en profilering van Royal Vriesco in de markt uitbouwen en vertalen naar kanalen en 

verkoopstrategie, zowel nationaal als internationaal, zowel online als offline. 

 Budgetten en targets vaststellen en opvolgen, resultaten en KPI’s monitoren en analyseren. 

 Direct en indirect aansturen, coachen, stimuleren en ontwikkelen van het commerciële team. 

 Op key-account niveau beheren en acquireren van (nieuwe) relaties. 

 Zorgdragen voor een goede en continue afstemming met collega’s en operatie.   

 
 
4. PROFIEL 
 

 Hbo+/wo werk- en denkniveau, een afgeronde relevante commerciële opleiding en bij voorkeur 

aanvullende opleidingen in het vakgebied van sales en marketing 

 Ruime leidinggevende ervaring, aan teams op afstand in een internationale omgeving. 

 Ervaring met product sales en marketing, bijvoorbeeld in de fashion, food, FMCG. 

 Kennis van verkoopkanalen en –strategieën binnen de B2B en B2C omgeving. 

 Relevante en actuele kennis van onlineontwikkelingen en –mogelijkheden op het gebied van 

sales en marketing. 

 Ervaring met het werken met dealers en winkelformules is een pre. 

 Ervaring met salessystemen en –applicaties. 

 Kennis van en ervaring met het werken met data gedreven sales en marketing. 

 Duurzaam bewust. 

 Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal. 
 
 



   

 

 

 

 

 

   

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Daadkrachtig en inspirerend 

 Verbindend 

 Ondernemend en commercieel 

 Analytisch en strategisch 

 Betrouwbaar en oprecht 

 Ambitieus en gedreven 

 Pragmatisch  

 Communicatief op alle niveaus 
 
 
6. ROYAL VRIESCO BIEDT U 
 
Het betreft een fulltime functie met groeipotentie binnen een ambitieuze, dynamische organisatie. 
De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Deze bestaan naast het vaste salaris uit een 
bonus/winstdelingsregeling en een elektrische leaseauto. 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Mevr. mr. Eleanor Tillema 
06-13892306 


