
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
Commercieel talent 
Particulieren (B2C) 

 
 
Standplaats: Almere    Dienstverband: Fulltime/Parttime 
 
 
Nieuw-Hollands Energiebedrijf is een snelgroeiende en succesvolle speler op de markt 
met als doel het beter te doen dan de anderen. Met kennis en ervaren mensen die hun 
sporen hebben verdiend bij de ‘grote jongens’ zijn wij klaar om onze positie te 
veroveren in de energiemarkt. Wij leveren namelijk meer voor minder! 
Wil jij deel uitmaken van de groei van een jong en leuk bedrijf én helpen het bedrijf 
naar the ‘next level’ te tillen en zelf profiteren van kansen? Sluit je dan bij ons aan en 
solliciteer direct!   
 
Wat houdt de functie in? 
Je gaat zelfstandig met je eigen tablet ‘on the road’. Met een verhaal waar geen speld 
tussen te krijgen is, ga jij langs de deur om potentiële klanten in jouw gebied te 
overtuigen van onze producten. Je gelooft in jezelf om met de producten van Nieuw-
Hollands Energiebedrijf een nieuwe standaard bij de klant neer te zetten.  Je bent dan 
ook trots om te werken voor een energiebedrijf dat 100% groene energie levert tegen 
scherpe tarieven en daarnaast standaard gratis allerlei extra diensten en service levert. 
 
Wat jou enthousiast maakt 

 B2C sales  
 Energie en doorzettingsvermogen;  
 Zelfstandig kunnen werken;  
 Wekelijks salestraining op gebied van productkennis, overtuigingskracht en 

verkoopvaardigheden op kantoor in Almere en ‘on the job’ coaching;  
 Goed basissalaris plus uitstekende bonus en maand incentives!; 
 Tablet van de zaak; 
 Mogelijkheid tot lease auto van de zaak! 
 Flinke doorgroeimogelijkheden tot senior, verkoopleider of teamleider. 



 
Wat ons enthousiast maakt 
Werken voor Nieuw-Holland Energiebedrijf geeft je nog meer energie! Wij zijn opzoek 
naar salestalent met veel energie, doorzettingsvermogen en een sterke 
winnaarsmentaliteit. Iemand die gaat voor kwaliteit in plaats van kwantiteit en de 
behoeften van onze nieuwe klanten altijd voorop stelt maar zijn verkoopdoel nooit uit 
het oog verliest.  
 
Jij ziet het dagelijks in contact zijn met nieuwe klanten als een leuke uitdaging en je 
bent gedreven om nieuwe klanten te overtuigen en in te schrijven als nieuwe klant.  
 
Verder heb je 

 Ervaring in B2C sales;  
 Goed schakelvermogen; 
 Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 
 In het bezit van rijbewijs B is een pre. 

 
Klaar om samen met ons de consumentenmarkt te veroveren?  
 
Interesse? 
Ben jij die geboren verkoper met enorme drive om de klant te helpen aan een veel 
beter energieproduct? En wil jij je persoonlijke doelen op korte termijn realiseren? Zo 
ja, dan nodigen wij je uit te reageren. Verkoop jezelf aan ons en dan heten we je van 
harte welkom in ons salesteam. Mail een korte motivatie en CV naar 
sollicitatie@holland-energie.nl en solliciteer direct!  
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