
HEAD OF SALES (BENELUX) 
  
Lijkt het jou wel wat om Fairytabs bij onze zuiderburen te introduceren en wil jij dolgraag meebouwen aan de verdere 
groei van ons merk? 
Voor deze functie zijn we op zoek naar een gepassioneerde salestijger met ervaring in Business Development. 
  
Bij Fairytabs maken we tandpastatabletten en shampoobars voor kinderen én volwassenen. 100% natuurlijk, vegan en 
helemaal plasticvrij. Een nieuwe en avontuurlijke manier van tandenpoetsen en haren wassen, zodat het 
badkamerritueel een echt duurzaam feestje wordt! We verkopen onze producten online, via de webshop en onze 
online partners. Maar we zijn klaar voor de volgende stap, verder uitbreiden in de Benelux. Ook zien we de potentie 
voor retail en willen we deze sprong gaan maken. En daar kom jij in beeld. 
  
Jouw rol bij Fairytabs 
Als Head of Sales ben je verantwoordelijk voor de retail uitrol en B2B verkoop van Fairytabs in de Benelux. Je 
belangrijkste focus is Business Development, je maakt een geweldige sales strategie en zorgt voor de implementatie 
en de uitvoering ervan. De uitvoering speelt een belangrijke rol. Je sluit sterke deals met grote en kleine klanten in de 
Benelux. Je werkt rechtstreeks met klanten, maar verkoopt Fairytabs ook via agenten of distributeurs.  
  
Ben jij onze nieuwe salesheld?  
We hechten veel waarde aan inzet en ondernemerschap, maar in de basis denken we ook aan het volgende: 

·       Je hebt ervaring in Business Development. 
·       Je hebt een sterk trackrecord van successen als het aankomt op het snel verhogen van de omzet en het 
schalen van een bedrijf. 
·       Je bent gewend om met grote en kleine klanten te werken. 
·       Je voelt je comfortabel bij het betreden van nieuwe markten. 
·       Je hebt een sterk beoordelingsvermogen. 
·       Je bent in control. 
·       Je hebt een oplossingsgerichte mindset. 
·       Je hebt een ondernemersgeest en ziet overal kansen. 
·       Je kan niet wachten om dit avontuur met ons aan te gaan. 

  
Bij Fairytabs staan openheid, fun en authenticiteit voorop. Je komt te werken in een ondernemende, open 
werkomgeving in een oude bakkerij met zeecontainers, in Haarlem. Je maakt onderdeel uit van een ambitieus team 
met hart voor Fairytabs en draagt onze impact gedreven missie. 
  
Kun jij je hier wel in vinden en zie jij het helemaal zitten als onze nieuwe Head of Sales? Verras ons dan met jouw 
sollicitatie op peter@fairytabs.com.  


