
 

  
 
 
Asgro BV is marktleider als totaalleverancier voor de asbestsaneringsbranche. Als dochtermaatschappij 
van Vercom hebben wij (inter)nationaal een prominente positie als het gaat om de verkoop, verhuur, 
onderhoud, keuringen en reparatie van producten die worden gebruikt in de asbestindustrie. Zoals wij 
zelf zeggen: “Het leveren en verhuren van verbruiksartikelen van werkhandschoenen tot machines.” 
Dit doen we vanuit hoge kwaliteitsstandaard van keurmerken (DIN, NEN, ISO 9001) die uiteraard 
voldoen aan de wet- en regelgeving als het gaat om ARBO en de inzet van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s). 
 
Om iedere dag aan deze eisen te voldoen vraagt dit van ons nauwkeurigheid en servicegerichtheid. 
Vanuit ons centraal gelegen kantoor en logistiek centrum van 2500 m2 zijn wij met zeventien gedreven 
mensen in staat om ons uitgebreide assortiment op tijd te leveren bij de klant. Hierin werken wij als 
ingespeeld team samen op de diverse disciplines van inkoop, verkoop, projecten, administratie tot aan 
de kwaliteitskeuringen en distributie om dagelijks onze marktpositie te handhaven en te vergroten. 
Voor het behouden en vergroten van onze marktpositie zijn wij op zoek naar een Sales Manager die 
hier een daadkrachtige rol in kan gaan spelen. 
 

SALES MANAGER 
die kansen ziet, deuren opent en relaties opbouwt 

 
Ben jij deze initiatiefrijke ‘sales tijger’ die geen uitdaging uit de weg gaat en de koers samen met het 
sales team voortzet en uitbouwt in nieuwe en bestaande sectoren? 
Dan komen we graag met je in contact. 
 
Jij wilt bouwen aan nieuwe mogelijkheden en marktproposities die ons bestaansrecht handhaven. 
Daarbij ben je in staat om op een sociale en adequate wijze als salesteam te leiden en planmatig 
richting te geven naar dit gewenste resultaat. Jij geeft ons de ruimte en hulp om Asgro verder te 
ontplooien en denkt samen met ons na om te komen tot de juiste oplossing ook al weet je soms de 
oplossing zelf al. Jij bent verantwoordelijk en staat voor je beslissing. 
 
Ondanks dat jij je niet zomaar van gedachte laat veranderen luister en neem je de argumenten mee in 
de overwegingen die gemaakt moeten worden. Hierin behoud jij het overzicht en kan je snel schakelen 
op alle disciplines. Je houdt hier ook rekening met de consequenties van jouw beslissingen en betrekt 
ze hierin vroegtijdig om daarmee het draagvlak te behouden. Jij bent de aanvoerder en drijvende kracht 
achter sales en je bent er niet vies van om samen met collega’s de markt te betreden en daarin een 
voortrekkersrol te hebben. 
 
Gewenste competenties: 
 

● Overtuigingskracht 
● Communicatieve vaardigheden 
● Besluitvaardig 
● Leidinggevend 
● Plannen en organiseren 



 

● Voortgangscontrole 
● Probleemanalyse 
● Resultaatgerichtheid 
● Stressbestendig 
● Marktgerichtheid 
● Visie 

Kennis: 
 

● HTS (bedrijfskunde, bouwkunde) 
● HEAO (CE) 

Vaardigheden: 
 

● Zowel Nederlands als Engels schriftelijk als mondeling 
● Bekend met veiligheidsvoorschriften en ISO certificering 
● Duits en/of Frans is een pre 

 
Ervaring: 
 
● Ervaring in aansturen salesteam 
● In soortgelijke markt en dienstverlening 
● Kennis van lanceren van nieuwe marktproposities  

● Kennis van uitbouwen bestaande markten 

 
Ben jij onze ‘sales tijger’ en wil je verder bouwen aan onze gezamenlijke toekomst dan willen wij graag 
met jou in contact komen. Wij hebben de organisatie Flow2move als assessor gevraagd om samen met 
ons dit aanname proces te begeleiden. Zij kennen ons en hebben samen met ons het profiel opgesteld 
van wat wij zoeken. 
 
Bij interesse kun je jouw brief met motivatie onder vermelding van kenmerk 1073.1 mailen naar 
Liane@flow2move.nl. De gehele selectieprocedure zal ongeveer 6 weken in beslag nemen. 
Tussentijds zullen er per fase van het aanname proces diverse type assessments worden afgenomen. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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