
 

Vacature Accountmanager VIB | Very Important Baby®  
(België) 

 
Wil jij werken in een jong en dynamisch team met korte lijnen, waar meedenken en doorgroeien 
gestimuleerd wordt? Ben je op zoek naar een afwisselende baan waarbij je veel met mensen in 

contact komt? Dan zoeken wij jou… 
 

Wie zijn wij? 
Nova Texant is de textielpartner voor al uw kleine tot grote producties. Een partner die staat voor 
kwaliteit, service, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Nova Texant is de drijvende kracht achter het 
wereldwijde baby cadeaumerk VIB | Very Important Baby®, maar heeft ook andere succesvolle 

merken ontwikkeld waaronder It’s a baby, Nova Golf en Texy Towel. Wij zijn gespecialiseerd in het 
afhandelen van de productie van A tot Z.  

In de afgelopen tien jaar is VIB® uitgegroeid tot één van de grote namen in babygeschenken in 
binnen- en buitenland. Kopers waarderen de originaliteit van ons merk, de hoge kwaliteit en de 

aantrekkelijke prijsstelling. 
 

Wat ga jij doen? 
Jij bent verantwoordelijk voor het bezoeken van potentiële en bestaande klanten in België en 

Frankrijk, met als doel je klantenbestand op te bouwen en te onderhouden. Je weet nieuwe klanten 
te werven en een goede relatie met hen aan te gaan. Tevens streef je ernaar de omzet bij bestaande 

klanten te vergroten.  
 

Wie ben jij? 
✓ Jij staat met beide benen op de grond en laat je niet uit het veld slaan 

✓ Commercieel talent 
✓ Een doorzetter, leergierig en representatief 
✓ Gedreven, enthousiast en resultaatgericht 

✓ Minimaal 32 uur beschikbaar 
✓ In het bezit van een rijbewijs 

 
Wat bieden wij jou? 

✓ Een goed salaris met prestatie bonus 
✓ Doorgroeimogelijkheden 

✓ Uitzicht op vast dienstverband 
✓ Een leuke en afwisselende baan in een jong en gezellig team 
✓ Korte lijnen met de directie en een gezellige en informele sfeer 

✓ Auto, telefoon, laptop 
 

Enthousiast geworden? 
Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op via telefoonnummer 0182-785071 of stuur ons snel 

een e-mail met jouw motivatie naar office@novatexant.com, en wie weet verwelkomen wij je snel 
op onze locatie in Waddinxveen. 

mailto:office@novatexant.com

