
DNP GiftManagers  - Verrast, Verbindt en Vermaakt!

Wat doet DNP?
DNP Gi�Managers is dé partner voor zakelijke cadeaus voor medewerkers en rela�es. Met onze eigen 
gi�card productlijn en met cadeaus op maat. Nooit standaard, al�jd afgestemd op de wensen van de 
opdrachtgever. Wij weten als geen ander dat het centraal stellen van je medewerkers tot succes leidt. 
Waardering is het sleutelwoord. Een met zorg gegeven cadeau met betekenis kan daar ui�ng aan geven. 
Daarom gaan wij een stap verder, waar een ander stopt. Met crea�eve ideeën, verrassende en bijzondere 
cadeaus, personalisa�e, onze tekstschrijvers, verpakkingen in huiss�jl, het toevoegen van een boodschap, 
custom made digitale portals. Je kunt het zo gek niet verzinnen. 

Wie zoeken we?
Wij groeien hard en kunnen wel wat extra salespower gebruiken in ons gezellige team met 10 collega’s. 
We zoeken een spontane en crea�eve Gi�Manager, voor 32 tot 40 uur per week.

Wat doe je?
Als Gi�Manager benader je pro-ac�ef bestaande klanten en 
prospects met een concep�dee/inspira�evoorstel en breng je 
samen met de klant/prospect de verschillende cadeau- 
momenten gedurende het jaar in kaart. Samen met het DNP 
projectmanagement team ga je voor de diverse cadeau- 
momenten (Kerst, Pasen, dag van de zorg, secretaressedag, 
jubilea, zomercadeau etc), op zoek naar verrassende, 
originele en persoonlijke cadeaus die vervolgens uitgewerkt 
worden in een concreet voorstel. 

Als Gi�Manager ben jij verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe opdrachtgevers en het verder 
uitbouwen van de rela�e met bestaande klanten en werk je nauw samen met het projectmanagement 
team. Natuurlijk moet je als Gi�Manager commercieel zijn en moet het verkopen je in het bloed zi�en. 
Maar je moet het net zo leuk vinden om crea�ef te zijn en voor en met je klanten tot de leukste cadeau 
ideeën te komen.

DNP GiftManagers zoekt jou!
Spontane en creatieve GiftManager (32-40 uur)



Een vrolijke, 
energieke persoon 

met een hoge 
gunfactor

Een resultaat-
gerichte 

sales topper

Een pionier die 
(vooral niet) 

binnen de lijntjes 
wil lopen 
en denken

Een creatieve 
geest

Een commerciële 
denker

Eigenwijs,
maar altijd

onderbouwd

Solliciteer!
Ben jij de Gi�Manager die ons mooie klantenpor�olio verder mee uit gaat breiden? En de 
versterking van ons erg gezellige team? Stuur dan jouw sollicita�e en CV naar Loes van Leeuwen, 
loes@dnp-groep.nl. 

Jij hebt
HBO werk- en denkniveau en een crea�eve geest. 
Ambi�e en vindt het leuk om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen en te krijgen
Een uitstekende mondelinge en schri�elijke beheersing van de Nederlandse taal
Minimaal een aantal jaren werkervaring in een commerciële func�e

Jij bent

Tot jouw taken behoren onder andere:
Proac�ef benaderen van prospects  
Contacten onderhouden met bestaande klanten, zowel telefonisch, via Zoom/Teams en d.m.v. 
bezoekafspraken
Uitwerken van voorstellen (samen met het projectmanagement team)
Het meedenken over vernieuwende toffe cadeaus/cadeauconcepten

Wie zijn wij?
DNP Gi�Managers is de nieuwste divisie van DNP 
Gi�card BV, een professioneel en gepassioneerd 
bedrijf geves�gd in Waalwijk. Onze ambi�es zijn 
groot. De sfeer bij DNP laat zich het best 
omschrijven als informeel en open. DNP Gi�card 
kent een pla�e bedrijfsstructuur, met een team van 
�en collega’s en een groot partnernetwerk. 

Wij halen het allerbeste uit onze mensen door een 
fijne en gezellige werksfeer te creëren en dito 
arbeidsomstandigheden en bieden volop ruimte 
voor eigen inbreng en ontwikkeling.


