
 
 

 

 

 

OVER ORANGE-SHEEP 

We zijn een snel groeiende duurzame scale-up met internationale ambitie. We werken in een snel 

groeiend team vanuit ons schitterende kantoor in Hilversum. We bieden een dynamische en leuke 

werkomgeving, waar je zelf echt het verschil kan maken.  

Met onze merken willen we duurzame alternatieven bieden voor bestaande traditionele merken. 

OVER HAPPY EARTH EN WATERWIPES 

Met ons 100% natuurlijke merk Happy Earth willen we een dosis vrolijkheid brengen en de allerbeste, 
meest duurzame verzorgingsproducten voor jou èn voor de aarde. En met ons merk WaterWipes 
brengen we de puurste en meest duurzame babydoekjes ter wereld op de markt.  

Beide merken verkopen we bij grote nationale retailers (supermarkten en drogisterijen) in 
Nederland. Happy Earth is marktleider binnen natuurlijke deodorant en het snelst groeiende merk 
binnen persoonlijke verzorging in Nederland. WaterWipes heeft inmiddels een leidende positie 
binnen de categorie billendoekjes en is het snelst groeiende merk van Nederland. 

KEY ACCOUNT LEAD 

We zijn op zoek naar een vrolijke, ervaren en ondernemende KEY ACCOUNT LEAD om ons team te 

versterken.  In deze functie word je verantwoordelijk voor het versterken van de relatie en het 

ontwikkelen van onze merken bij bestaande grote nationale retailers en het bouwen van distributie 

bij nieuwe klanten 

 

 



 
 

 

 

COMPETENTIES & PERSOONLIJKHEID 

• Je hebt enkele jaren sales ervaring binnen het (FMCG) drogisterij en/of supermarkt kanaal. 

• Je kijkt ernaar uit om te gaan werken en leren in een professionele “scale-up” omgeving, 
waarin je elke dag echt het verschil maakt. 

• Je bent van nature vrolijk, creatief, ondernemend, hebt lef, je hebt een enorme Can Do 
mentaliteit en je houdt ervan om met nieuwe ideeën te komen. 

• Je hebt aantoonbaar organisatie talent. 

• Je voelt je op je gemak in een dynamische omgeving.  

• Je voelt je verbonden met onze duurzaamheidsmissie.  

WAT BIEDEN WIJ JOU 

• Een informele, dynamische werk sfeer 

• De mogelijkheid je verder te ontwikkelen in werken met zeer professionele key-accounts en 
hierin echt het verschil te maken 

• Gezien groei van de organisatie, perspectief je door te ontwikkelen 

• Training en opleiding naar behoefte 

• Een geweldige locatie middenin het land 

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

 

Kijk voor meer informatie over onze merken op: 

www.happyearthcare.com en www.waterwipes.nl 

Ben je geïnteresseerd? Mail of bel ons. 

info@orange-sheep.com 

Martijn Bruijning:  0681179660 

Niels Brouwer:   0637552512 
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