
Salesmanager bij Navetto (Full Time)

Je hebt ervaring in het aansturen van een team, die je enthousiast weet te 

motiveren. Bijvoorkeur heb je kennis en ervaring binnen de sector 

‘technische groothandel’. Je weet de visie van Navetto naar de klant uit te 

dragen, maar ook binnen het sales team. 

Met jouw technische kennis weet je de vertaalslag te maken naar de be-

hoefte van de klant en het aanbod van Navetto. Het zit in je DNA om lang-

durige relaties op te bouwen door verbinding te leggen tussen de wensen 

en behoefte van klanten, de oplossingen van Navetto en jouw collega’s. 

Kortom, een dynamische en afwisselende functie met veel vrijheid in een 

branche met volop kansen en mogelijkheden.

Binnen Navetto is er een informele werksfeer en stap je in een groeiend 

team dat overloopt van ambitie en enthousiasme. We bieden jou de kans 

om uit te groeien tot de beste in het vak. O ja, en voor niets gaat de zon 

op, dat weten wij als geen ander. Reken daarom op een stevige beloning in 

de vorm van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Steeds meer consumenten en bedrijven ontdekken het voordeel van 

een eigen ‘energiebedrijf’. Van zonnepanelen op het dak of de auto 

opladen of energie opslaan, bij die energietransitie helpt Navetto. 

Met een compleet assortiment zijn we dé partner voor de duurzame 

installateur in de solarbranche. We groeien hard. In een markt waarin 

de ook concurrentie niet stil zit, maken wij het verschil. Met advies en 

service voor ieder project van de klant, maar ook met ondernemerschap 

én met collega’s zoals jij.

NAVETTO ZOEKT EEN SALESMANAGER
MET LEIDERSCHAPSKWALITEITEN

Energie van zonnepanelen optimaal inzetten om de elektrische 

auto op te laden of met esthetische batterijen energie opslaan. 

Het draait allemaal om comfort! Daarom gaat het over duurzame 

oplossingen bij Navetto-relaties: installatie-adviseurs, 

bouwbedrijven en architecten. Die knowhow komt bij jou 

vandaan, als salesmanager.

Je kent alle belangrijke aspecten over de integratie van duurzame 

oplossingen. Van het efficiënt opwekken van energie tot het 

innovatief opslaan van energie met overcapaciteit. Die expertise 

combineer je slim met de concepten van Navetto. 

Afhankelijk van je woonplaats delen we je regio efficiënt in. 
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Heb je interesse? 

Dan horen we graag van jou! 

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op 

www.navetto.nl. Voor vragen over de functie kun je contact 

opnemen met Eddy van Dijk via e.vandijk@navetto.nl. 

Jouw sollicitatie kun je sturen naar Heba Soliman via 

h.soliman@navetto.nl. Heb je vragen over het sollicitatie proces? 

Bel haar gerust op 085- 7737725. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


