
  

 

Ben jij de nieuwe 

Manager Sales 

voor het innovatieve internationale familiebedrijf        

Hortilux Schréder? 

 

Hortilux Schréder gevestigd in het Westland, is marktleider in de ontwikkeling, levering en toepassing van 

groeilichtoplossingen voor de internationale glastuinbouw. Het bedrijf is onderdeel van Dool Industries, een 

familiebedrijf voor high-tech oplossingen in de agrarische sector met vestigingen in Nederland en Canada. Hortilux 

heeft als missie om telers wereldwijd te ondersteunen om het maximale resultaat uit het gebruik van groeilicht te 

halen. Dit door haar kennis te delen en de best passende oplossingen te bieden die aansluiten bij de behoeften van 

klanten. Het bedrijf is volop in transitie, van voorheen verkoop van armaturen naar het bieden van een totaaloplossing 

op gebied van groeilicht. Om  haar internationale groeiambitie verder te versterken zoekt Hortilux Schréder een 

energieke Manager Sales. 

         
Wat ga je doen? 

Hortilux Schréder is in transitie en vooral deze transitie moet de 

Manager Sales vanuit zijn/haar aandachtsgebied succesvol 

begeleiden en vertalen in duidelijke doelstellingen vanuit een 

helder commercieel plan. De Manager Sales rapporteert aan de 

Algemeen Directeur en is verantwoordelijk voor een team van 

acht medewerkers: Accountmanagers en Grow Light Consultants. 

Je werkt in een inspirerende, innovatieve en lerende omgeving 

waar de teamgedachte en noodzaak van samenwerking sterk 

aanwezig is. Je representeert Hortilux op krachtige en 

inhoudelijke wijze waardoor je in staat bent om (nieuwe) relaties 

aan de organisatie te binden. Als “meewerkend voorman’’ ben je 

deels ook verantwoordelijk voor enkele keyaccounts en/of focuslanden. Samen met de accountmanagers zoek je actief 

naar mogelijkheden en partnerships in een toenemende competitieve markt.    

 

Aantrekkelijk aan de functie is de grote mate van zelfstandigheid in een internationaal opererend familiebedrijf. Je 

bouwt mee aan een bedrijf met continue focus op innovatie.   

 

Wat neem je mee? 

Je hebt ruime commerciële managementervaring en zoekt een perspectiefrijke vervolgstap in een kennisintensieve 

omgeving. Je hebt een sterke drive om samen met je team commerciële successen te boeken. Je hebt succesvolle 

commerciële managementervaring opgedaan in de professionele tuinbouw- of aanverwante sectoren, een pré is ervaring 

in een kapitaalintensieve en/of projectenorganisatie. Daarnaast heb je ervaring met het aanboren van nieuwe 

geografische markten middels agenten en dealernetwerken. Je communiceert gemakkelijk en schakelt snel tussen 

strategie en operatie. De functie vereist naast een sterke commerciële drive zeker ook people management skills. Je 

bent sterk prestatie- en resultaatgericht en bent in staat je team te coachen en te motiveren. Je hebt minimaal een 

afgeronde hbo-opleiding. Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal. Een online Leadership assessment 

maakt deel uit van de procedure. 

  

 

Neem voor meer informatie over de functie en Hortilux Schréder (www.hortilux.com) contact 
op met Arjen Breedveld of Naomi Linder van Dicke Röell Breedveld, Search & Selectie,  
+31 (0)70-3617009 of www.drbgroep.nl. Je reactie ontvangen wij graag per e-mail 
(info@drbgroep.nl) onder vermelding van de functie. 
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