
Door onze groei hebben wij dé uitdaging voor een aankomend topverkoper in de motorbranche. 
Ter versterking van ons team van 7 commerciële buitendienst medewerkers zoeken wij: 

JUNIOR VERTEGENWOORDIGER
Midden- en Zuid-Nederland

Splash Design is een bedrijf dat scooter- en motorkleding, helmen en accessoires creëert, importeert en 
distribueert. Splash Design is actief in de gehele wereld (export naar ongeveer 60 landen) met als zwaartepunt 
de Benelux. Vanuit de vestigingen in Italië en Portugal worden de Italiaanse/Franse/Spaanse en Portugese markt 
met eigen medewerkers aangestuurd. Bekende merken die Splash Design distribueert zijn o.a.: HJC, Schuberth, 
Airoh, O’Neal, Forma, Oakley, SW Motech en Cardo. Daarnaast wordt het snelgroeiende motorkledingmerk Macna 
door een team van 10 designers ontwikkeld en gedistribueerd over de gehele wereld. Bij Splash Design werken 
zo’n 60 collega’s. Splash Design kenmerkt zich door betrouwbaarheid, snelheid van levering, unieke verkoopacties 
en concepten, innovatie, een hoge automatiseringsgraad en ondersteuning van de commerciele buitendienst 
door een uniek gestylde dealershowroom. Daardoor hee�  Splash Design een leidende positie in de markt. Meer 
informatie omtrent Splash Design B.V. vind je op www.splashdesign.com / www.macna.com.

De werkzaamheden omva� en o.a.:
• Introduceren van nieuwe collecties bij de vakhandel.
• Uitbreiden van ons assortiment en omzet bij onze huidige relaties.
• Acquireren van nieuwe relaties.

Wij verwachten van je:
• Goede contactuele en communicatieve eigenschappen.
• Middelbaar werk- en denkniveau.
• Rijbewijs B, bereidheid tot het halen van rijbewijs A.
• Goed commercieel inzicht en geen negen-tot-vijf mentaliteit.
•  Relevante verkoopervaring. Dit mag in een commerciele buitendienst functie zijn, maar ook als verkoper in 

bijvoorbeeld een sport, kleding of outdoorzaak.
• Woonachtig in het rayon.

Wij bieden je:
• Een dynamische en ambitieuze werkkring en alle mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.
• Een praktische inwerkperiode, auto en telefoon van de zaak.
• Een salaris en onkostenvergoeding passend bij de functie, uw kennis en vaardigheden. 

Interesse? 
Stuur je  sollicitatiebrief met pasfoto en CV naar personeelszaken@splashdesign.com


