
 

Gezocht | salesmedewerker  
Binnen onze snelgroeiende organisatie staat een functie open op de salesafdeling. Een 
tijdelijke baan en/of op interim basis is ook zeker bespreekbaar. Interesse en iets voor 
jou? Neem dan gelijk contact met ons op! 

 
Wie zijn wij? 
De IJzeren Man is gelegen aan de Vughtse Heide (nabij ’s-Hertogenbosch) en uniek in 
haar soort. Voor horeca, recreatie & events aan het water zijn wij dé locatie voor zowel 
particulieren als zakelijke gasten. Gelegen aan de recreatieplas De IJzeren Man 
faciliteren wij voor onze gasten: 

• IJM Strandhuys | restaurant, serre en terras voor ontbijt, lunch, borrel & diner. 
• IJM Strandpaviljoen | 3 eventzalen voor de meest uiteenlopende feesten, 

vergaderingen en bijeenkomsten. 
• IJM Strandbad | zwemmen & spelen in het recreatiepark met o.a. kiosk, 

waterattracties en grote speeltuin. 
• IJM Klimbos | één van de grootste klimbossen van de Benelux met een 

klimparcours & nettenpark. 
• IJM Outdoor | teambuilding activiteiten en groepsuitjes voor iedere doelgroep. 

 

Wie ben jij? 
Met jouw representatieve voorkomen en grote gunfactor lukt het jou om mensen te 
enthousiasmeren. Jouw talent om de klant te doorgronden, gecombineerd met een 
winnaarsmentaliteit zorgt ervoor dat jij prospects weet te overtuigen! Dit doe je 
natuurlijk niet alleen, maar samen met het salesteam.  
Je bent positief ingesteld en kritisch op de te leveren kwaliteit. Werken onder druk 
(behalen van targets) motiveert jou in je werk. Het meest gelukkig word je van een 
afwisselende baan met raakvlakken binnen de buitensport, evenementen & horeca.  
 

Wat ga jij doen? 
Als onderdeel van het Horeca salesteam (IJM Strandhuys & Strandpaviljoen, maar ook 
zeker de combinatie met recreatie) ben je enerzijds werkzaam op kantoor & anderzijds 
ook te vinden bij je partijen op te vloer om de gasten te enthousiasmeren en ervoor te 
zorgen dat er niks ontbreek bij een partij. Jouw takenpakket bevat o.a.: 

• Nauw samenwerken met het horeca- & recreatie salesteam 
• Organiseren van partijen zoals; bruiloften, jubilea, vergaderingen en grote 

bedrijfsevenementen 
• Klantcontact  
• Maken van offertes/facturen 
• Voeren van adviesgesprekken 
• Behouden bestaande klanten & werven nieuwe klanten  



 

• In overleg | een partymanager ondersteunen tijdens een partij in het 
hoogseizoen. Hierdoor heb je affiniteit met hetgeen je verkoopt 
 

Wat verwachten we van jou? 

• Afgeronde opleiding op tenminste HBO niveau 
• Minimaal 1 jaar salesgerichte werkervaring. Ervaring in de horeca/ eventsector is 

een pr 
• Sterke teamspirit met een flinke portie commerciële creativiteit 
• Flexibiliteit in werktijden | in het hoogseizoen knallen we ook eens in de 

avonden en/of weekenden door 
• Perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift & goede 

beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.  
• Gericht op het behalen van resultaten en kwaliteitsverbetering, waarbij je oog 

hebt voor belangrijke details & kansen ziet 
• Je bent gewend om zowel in teamverband als zelfstandig te werken 
• Goede beheersing van Word, Excel en CRM systemen 

 
Wij bieden: 

• De gezelligste sluitborrels en personeelsfeesten 
• Salaris passend bij jouw ervaring 
• Goede secundaire voorwaarden zoals marktconforme pensioenregeling, 25 

vakantiedagen & reiskostenvergoeding 
• Elke dag gratis lunch, met liefde verzorgd door IJM’s keukenteam 
• Flexibele werktijden 
• Een plekje in ons enthousiaste, gedreven salesteam met een hele goede 

werksfeer 
• Ruimte om ervaring te tonen, maar ook de mogelijkheid je verder te 

ontwikkelen. Zo werk je o.a. nauw samen met seniors die je alle tips & tricks 
bijbrengen 

• Een zelfstandige baan waarin jouw ideeën en eigen inbreng worden toegejuicht 
• Uitzicht op een vaste aanstelling 

 
Verwachte startdatum 
Zo snel mogelijk. Uiterlijk 1 juni. 

 
Soort dienstverband 
Interim basis, Fulltime of Parttime (in overleg). 

 

 



 

 
Solliciteren 
Bij interesse ontvangen we graag jouw cv en motivatie per e-mail. Mail hiervoor naar 
werkenbij@ijzerenman.nl t.a.v. Vivian Everkes. We komen graag met je in contact! 

Heb je nog niet de gevraagde ervaring maar wél interesse? Ook dan komen we graag 
met je in contact om de mogelijkheden te bespreken. 


