
 
 

 

Over LECLERC BABY 
 
Leclerc Baby is een merknaam van LSC Europe, een jong innovatief bedrijf gevestigd in het hart van 
Rotterdam en actief in de hele wereld. Onze core business is het produceren en vermarkten van 
consumer products, specifiek gericht op babies en jonge kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
onze kinderwagens die met één druk op een knop is in -en uit te klappen.     

Ter versterking van het team zoekt THE FASTEST GROWING STROLLER BRAND IN THE WORLD per 1 
juni een: SALESMANAGER (M/V) 

In deze afwisselende (full time) functie werk je nauw samen met de operationeel manager en sales 
coordinator en ligt de volledige focus op sales en sales support. 

Taken:  

• Identificeren van marktpotentieel en kwalificeren van (internationale) accounts; 

• Genereren van omzet door relatiemanagement, netwerken en werving van nieuwe klanten; 

• Realiseren van upsell en cross-selling: vergroot de omzet van bestaande accounts door 
nieuwe producten aan te bieden, kansen in de markt te spotten, het verzamelen van 
strategische marktinformatie (research); 

• Verkoopproces: Initieert het verkoopproces door het plannen van afspraken met klanten 
door middel van koude acquisitie, het geven van presentaties, demonstraties, service, 
marketing support e.d.; 

• Opbouwen en onderhouden duurzame zakelijke relaties; 

• Bereid zijn om het merk op beurzen en inhouse trade fairs te vertegenwoordigen; 

• Bereid zijn om af en toe internationale klanten te bezoeken; 

• Administratie: bijhouden van een correcte administratie waaronder orderinvoer, contracten, 
e-mail afhandeling, offertes, CRM systeem etc.; 

• Up-to-date houden van vakkennis en trends d.m.v. research en analyse; 

Vereisten & vaardigheden: 

• Je hebt HBO werk –en/of denkniveau;  
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring; 
• Goede beheersing van de Engelse taal (en bij voorkeur nog een extra taal); 
• Vaardigheid in het gebruik van geautomatiseerde IT-systemen en handig met MS Office; 
• Je bent nauwkeurig, daadkrachtig, representatief en gericht op service en resultaat; 
• Flexibiliteit, bereidheid om te reizen; 
• Absolute winnersmentaliteit; 
• In bezit van rijbewijs; 
• Bij voorkeur woonachtig in Rotterdam of omgeving; 

Wat wij bieden: 

• Een uitdagende functie in een internationale omgeving; 

• Veel afwisseling bij een ambitieus bedrijf en een inspirerende werkplek; 

• Aanvang per 1 juni 2021, een jaarcontract met een optie op verlenging voor langere tijd; 



 
 

• Een passend salaris, 8% vakantiegeld en 25 betaalde vakantiedagen per kalenderjaar; 

• Onkostenvergoeding op basis van declaratie; 

• Ter beschikking stelling van laptop en gsm; 

• Pensioenregeling 

Contact: 

Wij ontvangen graag je sollicitatie en C.V. via: welcome@leclercbaby.com 
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