
Vacature Commercieel Medewerker

Zie jij ook hoe kinderen als geboren onderzoekers en ontdekkingsreizigers al spelend de wereld verkennen? 
Geloof jij ook in het belang van voluit en vrij spelen? En wil jij samen met ons op een duurzame manier optimale 
speelkansen voor kinderen creëren?  
Hop Up Playgrounds maken op een unieke manier ruimte voor vrij spel van kinderen. Ze zetten aan tot creatief, 
actief en verbeeldend spelen. Kinderen krijgen daarbij de volledige regie in handen en worden zo de architect 
van hun eigen speelomgeving. Onze Playgrounds zijn een innovatieve oplossing voor prangende noden binnen 
de sector kinderopvang en onderwijs. 
Je komt terecht in een creatieve en innovatieve start up die in Vlaanderen al heel wat Playgrounds verspreid-
de. Je wordt deel van een klein, gedreven team. Samen met jou brengen we Hop Up nu ook naar Nederland. 
Je zet je commerciële schouders actief onder ons groeiverhaal. Je krijgt daarbij veel autonomie om je aanpak 
zelf te bepalen.

Functieomschrijving
Als ambassadeur in een B2B omgeving maak je Nederlandse kinderopvanginitiatieven en scho-
len warm voor de Hop Up Playgrounds. Je benadert de markt proactief, zoekt naar openingen 
en werkt een prospectieplan uit. Je legt contacten met potentiële klanten, maakt afspraken en 
organiseert demo’s ter plaatse. Je maakt offertes op maat en volgt klanten op tot na verkoop.

Plaats van tewerkstelling
De administratieve zetel van het bedrijf is gelegen in Turnhout, België. Je kiest zelf of je je werk 
thuis of op kantoor organiseert. Het grootste deel van de tijd ben je onderweg. Je bezoekt 
klanten in gans Nederland.

Gezocht profiel
Je hebt 1 à 2 jaar saleservaring in een B2B omgeving. Je hebt bij voorkeur een bachelor of 
master diploma. 
Waren de schoolbanken voor jou niet de beste leeromgeving?  Overtuig ons dan van je rele-
vante werkervaring en competenties. 

Algemene vereisten
We zoeken iemand die van aanpakken weet, actief het groeiverhaal van Hop Up ondersteunt 
en bovenal iemand die gelooft in ons product. 
Je bent commercieel ingesteld. Je weet de noden van klanten te detecteren en er adequaat 
op in te spelen met een gepast aanbod. Je hebt daarbij een gezonde dosis overtuigingskracht. 
Je hebt interesse in de speelvisie van Hop Up die je gedreven weet over te brengen. Je hebt 
voeling met de sectoren buitenschoolse kinderopvang en onderwijs. Professioneel gebruik 
van social media is je niet vreemd.

Je bent Enthousiast / Ondernemend / Zelfstandig / Verbaal sterk / Resultaatgericht / Klantge-
richt

Je bent in het bezit van rijbewijs en wagen. Regelmatig maak je gebruik van onze kleine bestel-
wagen om ter plaatse de Hop Up Playgrounds te demonstreren.

Meer info over Hop Up vind je op onze website: www.hopup.be
 

Solliciteren kan via mail naar ilse.vangorp@hopup.be.


