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Ben jij toe aan een volgende uitdaging binnen een groeiende jonge onderneming om met een uniek product de markt te verover-

en? Heb jij een commercieel hart, neem jij verantwoordelijkheid, signaleer jij kansen en ben jij een echte doorzetter? Dan zijn wij op 

zoek naar jou. 

MAKUS ontwikkelt de mooiste en meest duurzame inductiekookplaten. De eerste designs zijn twee jaar geleden succesvol in de 

markt geïntroduceerd.  

 

Om onze verdergaande groei vorm te geven zijn wij per direct op zoek naar een Sales Manager.

Over MAKUS
De energietransitie is onomkeerbaar. Dat betekent ook: iedereen gaat koken op inductie. Daarbij is de trend overduidelijk dat inter-

ieur van keuken en woonkamer steeds meer versmelten. Zonde dat alle inductiekookplaten puur functioneel zijn ontworpen, niet 

esthetisch. Daar brengt MAKUS verandering in. Wij zien de inductiekookplaat als belangrijk designitem van de keuken. Geen zwarte 

spiegels, maar inductie in goed doordacht design dat één geheel vormt met het ontwerp van de keuken. Wij zien en pakken kansen 

die vooruitgang bieden. MAKUS zet de nieuwe standaard voor duurzaam koken.  

We zijn gehuisvest in Amsterdam Oost, aan het Oosterpark tegen het Tropenmuseum aan. We delen een kantoorruimte met een 

aantal andere jonge impact-ondernemingen. Oprichtster en CEO Merel Philippart werkt fulltime voor MAKUS. Daaromheen is er 

een team van vijf freelancers (marketing & design) die op projectbasis werken.

Wij zoeken

Verantwoordelijkheden & doelen

• Een salesvrouw of man pur sang. Jouw hart gaat sneller 

kloppen van het behalen van targets. 

• Je gelooft in de missie van MAKUS.

• Minimaal 7 jaar sales ervaring.

• Affiniteit met/saleservaring in de interieurbranche.

• Saleservaring en een netwerk in het hogere segment van 

de keukenbranche is een pré.

• Energiek, sociaal en een goede samenwerker. 

• Verantwoordelijkheidsgevoel en betrouwbaar: iemand waar 

MAKUS op kan bouwen. 

• Flexibel en oplossingsgericht.

• Intentie om voor langere termijn (aantal jaar) aan MAKUS 

verbonden te blijven.

• Je bent verantwoordelijk voor de B2B sales van MAKUS, van 

order tot levering.

• Je bent verantwoordelijk voor klant- en relatiebeheer. Je 

bouwt relaties op en zorgt persoonlijk voor onze klanten 

om zo een langdurige klantrelatie te bewerkstelligen.

• Je bent verantwoordelijk voor de groei van het sales team 

van MAKUS in de komende jaren.

• Jouw verkoopdoelen zijn targets in aantallen verkoop. Daar 

is jouw bonus aan gekoppeld.

Sales Manager MAKUS Kitchen

Werkzaamheden

• B2B verkoop van MAKUS-inductiekookplaten aan onder meer keukenzaken, interieurbouwers en architecten. In het begin ligt 

het accent op koude acquisitie, in de loop van tijd zal het accent verschuiven naar relatiebeheer. Als Sales Manager ben je het 

overgrote deel op de weg. Het is dus een vrij solistische functie, vooral in de beginfase omdat je nog alleen bent.

• Je zorgt dat MAKUS op relevante B2B beurzen komt te staan. Hier breng je MAKUS aan de man en zorg je voor opvolging van 
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Wij bieden

Proces

Interesse?

gelegde contacten. Samen met Merel organiseer je ook de beursvoorbereiding, van standontwerp tot bemanning. 

• Je richt het MAKUS CRM systeem in.

• Je bent vooral operationeel bezig met het bezoeken van potentieel nieuwe verkooppartners voor MAKUS. Je zorgt dat lange 

termijn relaties worden opgebouwd én dat verkooppartners MAKUS actief aan de man gaan brengen door verkopers te trainen. 

• Je denkt mee over creatieve manieren om MAKUS aan de man te brengen bij B2B afnemers en spart met Merel over strategis-

che (sales-)vraagstukken. 

• Gedurende het jaar is de werkweek ma-vrij, waarvan vier dagen op de weg en één dag op kantoor. Daarnaast sta je in het be-

ginsel jaarlijks op 2-5 beurzen in Nederland en 1-2 in Duitsland. Die kunnen deels in het weekend vallen met ‘wining en dining’. 

• Minimaal 36 uur/week beschikbaar.

• Basissalaris (tussen de €40.000 - €55.000 bruto) in combinatie met een jaarlijkse bonus op basis van vooraf opgestelde targets.

• Jij stapt als eerste werknemer in dienstverband bij MAKUS en krijgt daarmee ook een grote verantwoordelijk. Daarom krijg jij de 

mogelijkheid om na 3 jaar dienstverband te participeren in MAKUS (5%). De prijs waarvoor je je kunt inkopen wordt bepaald op 

basis van de huidige waardering.  

• Indien nodig ontvang je een leaseauto voor gedurende je dienstverband. Benzine/elektriciteit nodig voor MAKUS-werkzaam-

heden wordt vergoed. Je behoudt je eigen laptop en telefoon. Als een van deze kapot gaat, ontvang je van MAKUS een vervan-

gend toestel. 

• Je ontvangt jaarlijks 8% vakantiegeld. 

• Je bent zelf verantwoordelijk voor je pensioenopbouw. 

• De volgende zaken zijn op kosten van MAKUS:

 -       (Budget) overnachtingen, eten en drinken tijdens beurzen.

 -       Opleidingen in overleg en als de omzet toereikend is deze te financieren. 

 -       Maandelijkse borrels en kerstdiner.

• Vakantiedagen in overleg na eigen inzicht en behoefte, binnen wat redelijk is. 

1.    Solliciteren kan tot 18 maart 2022. Na indiening van je sollicitatie nemen we gelijk contact met je op voor een 15 minuten gesprek. 

2.   Eerste gesprekken vinden plaats vanaf 8 maart. De eerste ronde spreek je met Merel. 

3.   Tweede gesprekken vinden plaats vanaf 20 maart, die zijn met Merel en een van de aandeelhouders. 

4.   De laatste gesprekken (incl. assessments) volgen gelijk na de tweede gesprekken. 

Spreekt bovenstaande vacature jou aan en voldoe je aan de gestelde eisen? Mail dan je cv en motivatie naar 

info@makuskitchen.com Heb je vragen over de vacature? Bel dan naar 020 244 1609.

Er is op 10,11 en 12 mei een beurs die MAKUS organiseert samen met Quooker, Cosentino, Wave en Alphenberg. Hier komen in totaal 

300 partijen uit de keukenbranche, met name keukenzaken uit het hogere segment. Het is essentieel dat je deze dagen aanwezig 

bent en de opvolging doet van de gelegde contacten. Dit is je startschot! De start van het officiële dienstverband kan indien ge-

wenst later ingaan, uiterlijk op 1 juli 2022.

*Acquisitie op de advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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