
  
 

 

VACATURE: 
Sales Manager Export 
 
Prenimal Holland BV is op zoek naar een Sales Manager Export.  
Kom jij het Prenimal Holland team versterken?  
 
Profiel Prenimal Sales Manager Middle-East: 

- Fulltime basis. 
- Klantgericht, pragmatisch, oog voor details in een relatie en behaalt doelen.  
- Kennis van export gerelateerde zaken zoals exportdocumenten en logistiek.  
- Kennis van Arabische cultuur is een pré. 
- Wordt blij van zeer korte lijntjes en een functie die breed in te vullen is. 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  
- Bekend met het werken in ERP systemen en Office365. Exact Online is een voordeel. 
- Affiniteit/kennis van de veterinaire en/of diervoeder-markt is een pré. 
- Doorgroei tot General Sales Manager is mogelijk of afhankelijk van werkervaring direct.  
- Je rapporteert aan onze Sales & Marketing Director. 

 
Werkzaamheden: 

- Samen met onze bestaande distribiteurs in het Midden-Oosten vergroot je de omzet en 
winstgevendheid in deze regio. 

- Het uitbouwen van deze bestaande relaties. 
- Het betreden van nieuwe markten buiten de EU.  
- Begeleiden van orders van A tot Z met de support van het Operations team. 
- Input geven voor de voorraadhoogte op onze nieuwe locatie in Sohar Freezone Oman (Prenimal 

Middle-East SPC), gereed Q4 2022.  
- Samen met onze Technische Consultant (wonend in het Midden-Oosten) kom je met klantwensen 

voor de verdere ontwikkeling van ons productportfolio.   
 
Over Prenimal Holland BV: 
Prenimal Holland is een snelgroeiende organisatie in een markt die nooit stilstaat en continue ontwikkelt. 
Vanuit onze hoofdlocatie in Heerhugowaard ontwikkelen en produceren wij kwalitatief hoogstaande 
producten welke de prestaties en het welzijn van dieren ondersteunen. Dit onder de product labels 
Prequine, Prechick, Prerumi en Prepet. Tevens zijn wij een erkende groothandel van veterinaire producten.    
 
Ons distributienetwerk is wereldwijd, met de focus op de EU, het Midden-Oosten en Afrika.  
 
Contact: 
Stuur je motivatiebrief, samen met CV, naar jeroen.simons@prenimal.nl   
We zijn een enorm gemotiveerd team, dus die motivatiebrief vinden wij het allerbelangrijkst.  
Bellen voor meer informatie kan altijd. Bel gerust op +31 727 600 633. 


