
Wij groeien, 
groeit u mee?

Senior Sales Manager 
Creatieve netwerker met een groen hart 

NWST NeWSTories BV is op zoek naar een: 

Groene vingers heb je niet nodig om bij NWST NeWSTories te werken, wel een 
onuitputtelijke dosis nieuwsgierigheid, een groen hart en oprechte interesse in 
de groene sector. In verband met de explosieve groei in 2016 en 2017 van NWST 
zijn wij op zoek naar versterking van het salesteam. Wij zoeken een creatieve, 
enthousiaste netwerker met uitstekende contactuele en commerciële eigen-
schappen. 

Wat bieden wij?
Werken binnen een vooruitstrevend mediabedrijf in een jong en gedreven 
team. Gepassioneerde collega’s met liefde voor het on- en offline uitgeef vak en 
belangstelling voor de groene openbare ruimte. Goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden en een competitief salaris.

Functie-eisen
Je werkt en denkt op hbo-niveau en hebt ervaring in sales. Kennis van de groene 
sector is geen must, maar wel een pre. Wij verwachten dat je een diepgaande 
relatie opbouwt met onze partners en hen overtuigt van de meerwaarde van 
NWST.
• Sterk analytische en conceptueel vermogen.
• Aansturen van team van accountmanagers.
• Ervaring met het commercieel succesvol uitbouwen van on- en offline 
  platforms.
• Gepassioneerd, creatief en resultaatgericht.
Vanzelfsprekend ben je energiek, proactief, doortastend, en ondernemend, maar 
bovenal communicatief zeer sterk! 

Geïnteresseerd?
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en voel jij je thuis in een werkomgeving 
waar verantwoordelijkheid, teamwork en een goede sfeer belangrijke uitgangs-
punten zijn, solliciteer dan direct. 

Bij het invullen van het vacature worden wij ondersteund door 
Robbins & Haywin, contactpersoon Kelvin Litjens (+31 6 23 11 74 08). 
Stuur je CV en motivatie naar Kelvin.litjens@robbinshaywin.nl

NWST NeWSTories BV is een crossmediaal mediabedrijf in Nijmegen. Naast het 
uitgeven van een aantal on- en offline platforms voor de groene sector verzorgen 
en organiseren wij kennisdagen, congressen en symposia. NWST bestaat in 2018 
dertig jaar en is tien mensen klein. 
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HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ
Boom in BusinessBoom in Business

Stap voor stap

werken aan ontwikkeling

De zaken gaan nu goed

In Zundert  

schijnt de zon

Beter weer

Regio in beeld - Zundert

Anders doen

dan anderen

Geld verdienen

AndeRS doen dAn AndeRen
dan kun je geld verdienen

Regio
in beeld
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Heet water in de strijd tegen 

onkruiden op verHardingen

Optimalisatie van de heetwatertechniek

wethouder wijchen

Groenbeheer is net 

voetbal

de schone stad

een gemiste kans!
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Stad + GroenStad + Groen
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

onkruidspecial
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Stad nog niet klaar 

voor klimaatextremen...

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + BlauwStad + Blauw
HÉT VAKBLAD OVER WATER IN DE OPENBARE RUIMTE

nieUW in 2017

Gaat Stad + Blauw hierover informeren?

natuurlijk zwemmen              

Regelgeving voor 

zwemvijvers 

Stadsbomen als 

watermanagers

 Combinatie van groen 

en blauw    

apeldoorn 

vernieuwt fonteinen

De legionellavrees 

voorbij
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Wat zoek je in de tuin?

Ceo aan het woord: Ben van Ooijen van de 

Tuinen van Appeltern 

de groene sector

en automatisering 

match made in the future?

technologie

in het groenbeheer
op de fiets

Wethouder Heusden
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De HovenierDe Hovenier
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

SPeCiaL SMaRt CitY

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

FieldmanagerFieldmanager
HET VAKBLAD VOOR SPORTVELDBEHEER

Kunstgrasreiniger

Sneller werken

Topgrasmat

Met dank aan mezen 

en spreeuwen

One Turf-concept

Industrie en sport-

wereld niet bijeen
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OnderhOud KunsTgras hOcKey

special: hOcKey

is geen hogere wiskunde

Hockey Ultra Series

www.condorgrass.com

Het is mijn droom, dat iedere hockeyspeler het 

maximale uit zichzelf kan halen. Vandaar dat ik graag 

meedenk in het verbeteren van de infrastructuur.

Condor Grass hockey ambassadeur

Thomas Briels – Aanvoerder Team België en Olympisch zilveren medaille winnaar in Rio.
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SPECIAL
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BoomzorgBoomzorg
HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

Boomstut symBool
voor transformatie plein in Heerlen

Bomen behouden

dankzij de

Bomenmakelaar

Inspiratieboom

Populus x generosa 

‘Unal’ 

Klant als matchmaker

Samenwerken

op projectbasis

Boomkwekerij Ebben  |  Beerseweg 45  |  5431 LB Cuijk 

T +31 485 312021  |  info@ebben.nl  |  www.ebben.nl  |  www.treeebb.nl

Filosoof, doorzetter of pionier?

Boek ‘De boomhoroscoop’

Filosoof, doorzetter of pionier?

Uit welk hout ben jij gesneden?

De symboliek van bomen spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Zo is het menselijk 

karakter in de Keltische boomkalender onlosmakelijk verbonden met de bomenwereld. 

De Kelten herkenden in bomen duidelijke karaktereigenschappen die mensen inzicht 

geven in hun eigen persoonlijkheid en gedrag. De eigenwijsheid van een esdoorn? 

De fijngevoeligheid van een lijsterbes? Of het doorzettingsvermogen van een eik?

In dit rijk geïllustreerde naslagwerk ontdekt u aan de hand van bijzondere 

karakterbeschrijvingen van bomen uit welk hout u gesneden bent. 

Daarnaast vindt u in dit boek natuurlijke legendes en praktische 

informatie en wetenswaardigheden over bomen en bossen. 

Bestel ‘De boomhoroscoop’ voor € 19,95 op 

www.ebben.nl > Kenniscentrum > Literatuur
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HET VAKBLAD VOOR GREENKEEPING

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

GreenkeeperGreenkeeper

Jarl Tranekaer Jorgensen

Toro Greenkeeper STudenT of The Year:

‘Het was fantastisch om ervaring op te doen  

op St. Andrews’ 

Doorpakken met  

de green Deal!

Publicatie best practices

snelwisselen 

van kooien

Zonder te sleutelen

schimmels

bestrijden
met deel uv-spectrum

Grip op watermanagement met de 

nieuwe H2Pro wetting agent range.

De nieuwste generatie H2Pro wetting agents zijn speciaal ontwikkeld 

voor greenkeepers, fi eldmanagers (maar ook hoveniers en openbaar 

groenvoorzieners) en helpen grip te krijgen op watermanagement. 

Het gebruik van geavanceerde  oppervlaktespanningsverlagende 

technologieën, stelt ICL Specialty Fertilizers in staat om een compleet 

nieuwe range van 3 gespecialisteerde wetting agents te introduceren; 

H2Pro TriSmart, H2Pro FlowSmart en H2Pro AquaSmart zijn zorgvuldig 

geformuleerd en getest om u te helpen bij het krijgen van controlere 

over uw bodemvochtbeheersing.

Een compleet 
nieuwe range 

   met geavanceerde 

technologieën 

Voor meer informatie, video’s en klantervaringen bezoekt u h2pro.icl-sf.com/nl/ 
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greenkeeper
of the year


