
 

McKennett, adviseurs in verzuim en personeel, is op korte termijn op zoek naar een 

Sales Manager Acquisitie 

Als ervaren Sales Manager Acquisitie ben je verantwoordelijk voor de directe benadering van 
vooraf geselecteerde prospects. Jij legt de eerste contacten met interessante en relevante 
bedrijven in het MKB (tussen de 5 en 99 fte’s), waarna we in een later stadium samen 
optrekken om tot een overeenkomst met deze bedrijven te komen. Je bent doelgericht en 
weet een (mogelijke) sceptische houding van potentieel geïnteresseerde relaties om te 
buigen naar een uitnodiging voor een oriënterend acquisitiegesprek. Het is een 
pioniersfunctie met veel vrijheid en de mogelijkheid om te bouwen.  
 
Je beschikt over aantoonbare ervaring met het plegen van koude acquisitie en over een 
zakelijk netwerk. Affiniteit met de arbodienstverlening is een pré. Je hebt mensenkennis, kan 
goed luisteren en voelt aan waar de behoeftes van je gesprekspartner liggen.  
 
De functie van  Sales Manager Acquisitie is uitermate geschikt voor een ZZP’er die reeds in 
het werkveld actief is of een parttime flexwerker die graag wat meer uren werkzaam wil zijn. 
Het betreft in eerste instantie namelijk een functie van maximaal 8 uur per week, die naar 
eigen inzicht in te delen zijn. Onze voorkeur gaat uit naar frisse ondernemende salesman of 
–vrouw vanaf circa 35 jaar. Hoewel je werkgebied heel Nederland betreft, ben je woonachtig 
in de regio Den Bosch om de lijntjes met de eigenaren kort te houden. Tot slot ben je in het 
bezit van eigen vervoer.  
 
Over McKennett 
McKennett adviseert en begeleidt ondernemers bij het maken van belangrijke keuzes op het 
gebied van verzuimbeheer, casemanagement en verzuimpreventie en andere personele 
vraagstukken. McKennett onderscheidt zich door direct contact (24/7) met als doel snelle en 
duidelijk oplossingen én door het bieden van arbodienstverlening met verzuim in eigen regie. 
 
Solliciteren 
Is deze vacature op je lijf geschreven? Stuur dan een motivatiebrief met CV naar Toine van 
den Oetelaar: t.vandenoetelaar@dinkelberg-kuipers.nl. Voor meer informatie over deze 
vacature kun je Toine bellen op 06 - 55 38 73 28. 
 

 

     

       
 
    

     
 
 

 
 


