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1. VAN EE SPEEL 
 

Van Ee Speel is een gerenommeerde dienstverlener in Nederland op het gebied van  
speelplaatsinrichting. De organisatie is gespecialiseerd in het omvormen van buitenruimtes tot 
multifunctionele speel- en beweeglandschappen. Een buitenruimte die voor iedereen aantrekkelijk is 
en uitdaagt om te bewegen, te ontmoeten en te ontwikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de behoeftes van de gebruikers, de omgeving en de sociaal-maatschappelijke context. Van Ee Speel 
richt zich hoofdzakelijk op de (her)inrichting van schoolpleinen, maar ook op buurtspeeltuinen en 
recreatieparken. De organisatie adviseert, ontwerpt, begeleidt en realiseert volledige projecten. 
Tevens verzorgt Van Ee Speel de periodieke veiligheidsinspecties, reparaties en onderhoud.   
 
De missie van Van Ee Speel is Nederland uit de ‘slow-motion stand’ te halen en jong en oud in beweging 
te brengen. Dat doet de organisatie samen met gemeentes, scholen, kinderdagverblijven en 
recreatiebedrijven door het omvormen van saaie, grijze openbare ruimtes tot aantrekkelijke speel- en 
beweeglandschappen. 
 
Van Ee Speel is een sociaal bedrijf dat bestaat uit een gedreven team van betrokken en nuchtere 
collega’s die een gezamenlijk doel nastreven: kinderen op een gezonde en veilige manier laten spelen 
waarbij ze groeien op diverse ontwikkelingsgebieden. De organisatie heeft de kwaliteit van 
dienstverlening hoog in het vaandel staan. Het bedrijf is gezond en heeft verdere groeiplannen. Om 
deze plannen te realiseren is er gekozen voor een inrichting met regionale accountmanagers die actief 
zijn in hun eigen compacte regio met ondersteuning vanuit de binnendienst in Kootwijkerbroek. 
Verdere professionalisering en optimalisering is wenselijk om de groeiplannen te kunnen 
verwezenlijken. Dit is de aanleiding om een manager verkoop aan te trekken die in staat is om het 
bedrijf naar een hoger plan te tillen.   
 
Plaats in de organisatie: U bent sparringpartner van de directeur en maakt deel uit van het 
management team bestaande uit de controller, logistiek manager, directeur en manager verkoop. 
 
Naar de website: https://vaneespeel.nl 
 
 

https://vaneespeel.nl/


   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
In deze rol bent u verantwoordelijk voor het behalen van de omzetdoelstellingen op korte en lange 
termijn. U draagt hier zelf, samen met uw team accountmanagers, actief aan bij. U schroomt niet om 
actief klanten te bezoeken en zelf potentiele opdrachtgevers te benaderen. Het doel is samen met uw 
team het marktaandeel te vergroten. Hierbij is klanttevredenheid een fundament om dit hoger liggend 
doel te kunnen bereiken. Tijdens dit hele spel bent u in staat om de directeur te voorzien van de juiste 
informatie en mede sturing te geven aan Van Ee Speel waarbij strategisch inzicht van belang is.  
 
U bent voor uw collega’s het aanspreek punt op het gebied van sales, marktbewerking, visie op de 
markt en het maken van lange termijnplannen. Samen en op basis van vertrouwen wordt hard gewerkt 
om het omzetpotentieel te benutten in nauwe interactie en verbinding met de binnendienst en de 
werkvoorbereiding. U bent in staat om strategisch offertes uit te brengen en deze te bespreken met 
uw opdrachtgevers waarbij het grotere geheel in kaart gebracht moet worden om zodoende een 
totaalplaatje te kunnen presenteren. Regelmatig worden beurzen bezocht samen met de directeur.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Verantwoordelijk voor het behalen van de (omzet/rendement)doelstellingen en het opstellen en 

presenteren van periodieke verkooprapportages. 

 Katalysator ten aanzien van het realiseren van de groeiambitie in nauwe samenwerking met 

collega’s. 

 Leiding geven aan accountmanagers (binnendienst en buitendienst) verdeeld over 5 rayons en 

het ontwerpteam (9 collega’s). 

 Het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken. 

 Sparringpartner voor directeur en collega’s. 

 Onderhouden contacten met klanten, leveranciers en andere betrokken partijen. 

 Verder professionaliseren en optimaliseren van de (verkoop)organisatie. 

 Bewaken projectcalculaties en offertes. 

 Deelnemen aan openbare aanbestedingen in nauwe samenwerking met de directeur. 

 Mede zorgdragen voor integrale samenwerking over de afdelingen heen. 

 Rapporteren in en overleggen met het MT. 
 
 
 



   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4. PROFIEL 
 

 HBO werk- en denkniveau. 

 Ruime commerciele en leidinggevende ervaring, verkregen in bijvoorbeeld de infra- of maak 

industrie waar met kapitaal intensieve produkten cq projecten wordt gewerkt. 

 Bedrijfskundige inzicht. 

 Strategische denkkracht. 

 Sensitiviteit op het gebied van commercie en stakeholdermanagement in non-profit omgevingen. 

 Affiniteit met de cultuur van Kootwijkerbroek en bij voorkeur woonachtig in de omgeving. 

 

 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Analytisch denkvermogen. 

 Mens- en resultaatgericht leiderschap. 

 Goede communicatieve skills. 

 Teambouwer. 

 Oplossingsgericht. 

 Hart voor ontwikkeling van kinderen en oog voor de menselijke maat. 

 

 
6. VAN EE SPEEL BIEDT U 
 

 Een fulltime en uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid.  

 De mogelijkheid om processen verder te ontwikkelen en te implementeren. 

 Ruimte voor eigen inbreng. 

 Gebruik van moderne ICT (sales & CRM tools), volledig geautomatiseerde sales rapportage. 

 Leuke collega’s die werken in een open sfeer. 

 Een goed salaris afgestemd op kennis en ervaring. 

 Een open en sociale cultuur gebaseerd op christelijke normen en waarden. 
 

 
 
 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 



   
 

 

 

 

 

 

 
Marion Dijksterhuis 
Senior consultant 
 
Tel. 06 22 60 3850 
marion.dijksterhuis@beljonwesterterp.nl 
 
 
 

mailto:marion.dijksterhuis@beljonwesterterp.nl

