BUSINESS DEVELOPMENT

MANAGER (M/V)

INTERESSE &

TenCate Grass produceert kunstgrascomponenten en –systemen voor toepassingen als
voetbal-, hockey- en andere sportvelden, evenals voor landscaping. De Grass-groep bestaat,
naast de productiebedrijven van vezels, geweven kunstgras en carpet backing, uit een in
omvang groeiend aantal bedrijven voor systeemontwikkeling, marketing en realisatie.
Een onderdeel van TenCate Grass, is CSC Sport.
CSC Sport is marktleider op het gebied van ontwerp, aanleg en onderhoud van kwalitatief
hoogwaardige kunstgrassportvelden in Nederland. Door samen te werken met alle
belanghebbenden is CSC in staat hoogwaardige buitensportaccommodaties te realiseren waar
sporters het beste uit zichzelf kunnen halen. CSC werkt o.a. samen met sportverenigingen,
adviesbureaus, gemeenten en andere toeleveranciers.

INFORMATIE
Voor nadere informatie kun je
contact opnemen met André
Ceelen, tel. 036–5489320.
Je schriftelijke motivatie
en C.V. kun je mailen
aan mevr. M.T. Veerman,
m.veerman@cscsport.nl

Wat wordt er van je verwacht in deze functie?
Als Business Development Manager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en
uitvoeren van de groeistrategie van de onderneming. Centraal hierin staan een goed begrip
van de laatste ontwikkelingen in de kunstgras- en onderhoudsmarkt, een goede aansluiting
hierop van het onderhoudsaanbod en het vaststellen van de beste verkoopstrategie. Je bent
verantwoordelijk voor het aansturen van een klein team en werkt zowel tijdens de planningsals uitvoeringsfase nauw samen met een team van gedreven professionals binnen alle
onderdelen van CSC.
Wie zoeken we?
Voor deze functie zoeken wij een assertieve, ondernemende en commerciële collega die bij
voorkeur affiniteit heeft met sport. Je hebt een hands-on mentaliteit en bent resultaatgericht
en in staat om anderen te beïnvloeden en te overtuigen. Je neemt initiatief en laat
verantwoordelijkheid zien voor hetgeen je doet. Hierbij staat de klant altijd centraal, maar je
hebt ook kennis van en affiniteit met het behalen van het bedrijfsresultaat. Daarnaast heb je
of beschik je over:
• minimaal een HBO niveau
• enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie
• een passie voor sport
• leiderschapsvaardigheden
• een creatieve en enthousiaste houding
• een flexibele en proactieve instelling
Wat bieden wij?
Een uitdagende baan met veel ruimte voor ontwikkeling, eigen initiatief en
verantwoordelijkheden, in een dynamische en ambitieuze organisatie met een hecht team en
een prettige en informele werkomgeving.

Bezoekadres:

CSC Onderhoud Den Bosch

•

De Grote Beer 49 5215 MR Den Bosch

•

CSC Onderhoud Online:
Zeewolde
T: 073 69 10 816

KOSTENBESPAREND
SAMENWERKEN VAN
START TOT FINISH

ADVIES & ONDERSTEUNING
BIJ HET ONTWERP VAN
UW SPORTVLOER

HOGE KWALITEIT INSTALLATIE
VAN UW SPORTVLOER DOOR
ONS TOEGEWIJDE TEAM

ONDERHOUD
IS ESSENTIEEL VOOR
UW SPORTVLOER

•info@csosport.nl
Marconiweg 31 3899 BR Zeewolde
csosport.nl

