
De wereld is jouw speelveld en jij 
bent de aanvoerder. Ben jij een entre-
preneur die niet alleen kansen en 
mogelijkheden ziet, maar deze ook 
met beide handen aanpakt om onze 
organisatie niet alleen internationaal 
te laten groeien op het gebied van 
sales, maar ook op het gebied van 
innovaties en bij het vinden van de 
juiste partners? Neem dan de tijd om 
verder te lezen, want dan hebben wij 
bij Ooms Producten dé uitdaging 
voor jou!

Dit ga je doen
Ooms Producten is een toonaange-
vende speler in de markt als het gaat om 
polymeer gemodificeerde bitumen en 
aanverwante bindmiddelen zoals emul-
sies en synthetische pigmenteerbare 

bindmiddelen voor kleurasfalt. Naast dat 
wij een eigen R&D afdeling hebben, zijn 
wij efficiënt ingericht, heb je zelf invloed 
over de inrichting van processen, heb-
ben wij een focus op kwaliteit en zijn wij 
innovatief. Door deze inrichting maken 
wij het verschil en hebben wij verschil-
lende gerenommeerde projecten zoals 
de 3e start en landingsbaan van Hong 
Kong International Airport en King 
Abdullah Aziz International Airport in 
Saoedi-Arabië op onze naam staan.  

Als Business Developer richt jij je op de 
verdere internationale groei binnen 
Europa, Azië en het Midden-Oosten. Dit 
doe je dus niet alleen op klantniveau, 
maar je legt ook zeker de verbinding 
met nieuwe partners en distributiekana-
len. Daarnaast voel jij je thuis in de 
wereld van innovatie en ontwikkeling, 
want stilstaan is achteruitgaan.
                                                                                        
Deze portefeuille biedt alleen maar kan-
sen en weinig kaders, maar daar zit ook 
de uitdaging. Waar leg jij je focus op en 
welke kansen weet jij te verzilveren. Als 
entrepreneur laat jij je niet gek maken 
en weet dat alles valt en staat met een 
gedegen plan. Hier start je dan ook 
mee, met als basis onze propositie in de 
markt. Na het inventariseren van 
bestaande leads zorg je voor een gede-
gen marktanalyse, werk je deze verder 
uit in een businesscase en ga je aan de 
slag. Indien er een wens vanuit de markt 
komt vertaal je deze richting R&D en zal 
je nauw met hen samenwerken om te 
kijken of de wensvraag haalbaar is, 
zowel in ontwikkeling als op financieel 
gebied, want ja... we willen als organisa-

tie wel financieel gezond blijven. Daar-
naast zorg je voor een juiste positione-
ring van onze organisatie op de interna-
tionale markt door middel van het 
bezoeken van events en beurzen. Woon 
je seminars en webinars bij, of organi-
seer je die zelf. Ook vragen wij je onze 
online zichtbaarheid te (helpen) vergro-
ten, door input te leveren voor publica-
ties en online actief deel te nemen op 
(sociale) platforms.

Kortom een rol waarin de mogelijkheden 
legio zijn, maar waarin jij de regisseur 
bent van niet alleen jou, maar ook ons 
succes.

Vacature

International business development 
manager bitumen

Neem contact op
Meer weten over deze functie? 
Neem dan contact op met:

Lisette Stoppelenburg-Lusse
senior corporate recruiter
06 – 1861 2012

Lisette is ook na werktijd bereik-
baar. Ook kun je whatsappen of 
mailen via lisette.stoppelenburg@
strukton.com.



Dit verwachten wij van jou
Wij willen graag samen met jou interna-
tional business development van Ooms 
Producten naar een volgend level bren-
gen. Het betreft een zeer onderne-
mende rol waarbij je als zelfstarter de 
verschillende kansen in de markt vanuit 
een analytisch oogpunt bekijkt en ver-
volgens de juiste keuzes maakt. Want 
uiteindelijk wil je vanuit je ‘sales DNA’ 
wel succesvol zijn. Je bent volhardend, 
voelt je als een vis in internationale 
wateren en vindt het niet erg om 30-40% 
van je tijd op reis te zijn. 

Verder:
• Heb je een HBO / WO-achtergrond;
• Heb je minimaal 5 jaar ervaring bin-

nen de internationale sales en bij 
voorkeur op business development;

• Ben je werkzaam binnen een indus-
triële of technische omgeving;

• Is ervaring met polymeer gemodifi-
ceerde bitumen en de bitumen-
markt een pré;

• Beheers je de Engelse taal vloei-
end waarbij de Nederlandse en 
Franse taal een pré zijn;

• Ben je woonachtig in Nederland en 
heb je een werkvergunning voor 
Nederland.

Dit mag je van ons verwachten
Wie goed werk levert, wordt goed 
beloond. Dat is ons uitgangspunt. 
Daarom bieden we je een jaarcontract 
met uitstekende arbeidsvoorwaarden: 
jouw salaris ligt tussen de 3900 euro en 
5667 euro, afhankelijk van jouw erva-
ringsniveau, betaald in 13 periodes. Je 
ontvangt een goede pensioenregeling 
met werkgeversbijdrage, 43 vakantieda-
gen per jaar en een leaseauto. Bij ver-
schillende sportscholen in het land kun 
je korting krijgen op je abonnement. We 
bieden je daarnaast een collectieve 
ziektekostenverzekering en een perso-
neelsvoordeelwinkel. Ook gaan we je 
helpen om het beste uit jezelf te halen. 
Je krijgt daarom veel ruimte voor oplei-
ding en persoonlijke ontwikkeling. 

Dit is jouw afdeling
Ooms Producten is een zelfstandig ope-
rerend bedrijf onder Strukton Groep. Wij 
rekenen asfaltproductie, productie van 
(gemodificeerde) bindmiddelen, emul-
sies en de winning van zand en grond-

stoffen tot onze expertise. Sinds de 
jaren 70 zijn wij pionier in polymeer 
gemodificeerde bindmiddelen en heb-
ben we onze eigen productiefaciliteiten, 
wegontwerp faciliteiten én laboratorium, 
dat tot de beste in haar vakgebied 
behoort. In 2012 werd Ooms Producten 
onderdeel van Strukton, een van de top 
5 bouwbedrijven van Nederland. Hier-
door hebben wij toegang tot diverse 
innovaties en faciliteiten op het gebied 
van wegenbouw. 
Kwaliteit, duurzaamheid en levenscy-
clusoverwegingen liggen ten grondslag 
aan onze innovaties. Als marktleider 
bevestigen wij elke dag onze goede 
reputatie. Wij exporteren onze produc-
ten en diensten voor wegen, havenge-
bieden, luchthavens, openbare- en 
industriële gebieden al 40 jaar wereld-
wijd. Samen met onze partners onder-
houden we een breed en flexibel net-
werk. Meer informatie over ons bedrijf 
en onze producten vind je op 
www.oomsproducten.nl en op
www.sealoflexbitumen.com. 

Ooms Producten bv
Aambeeld 1, 1671 NT  Medemblik
Postbus 1, 1633 ZG  AVENHORN 

www.oomsproducten.nl / www.sealoflexbitumen.com 


