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VACATURE 
SALES MANAGER CURAÇAO 

Wil jij je ideeën verwerkelijken en tegelijkertijd je grenzen 
verleggen? Heb je zin in een spannende uitdaging en 
overtuig je huidige en toekomstige klanten met jouw 
expertise? Dan zoeken we jou! 

Delta Security is een toonaangevend beveiligingsbedrijf 
gevestigd op Bonaire en actief op Bonaire en Curacao. Onze 
klanten zijn o.a. de grotere hotels, scholen, zorginstellingen, 
overheids - en semi-overheidsinstelling en particuliere 
ondernemingen. 
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Als Sales Manager ben je enerzijds 
verantwoordelijk voor het onderhouden en 
uitbouwen van bestaande relaties en 
anderzijds altijd op zoek naar nieuwe kansen 
en mogelijkheden om je netwerk uit te 
breiden en groei voor onze organisatie te 
realiseren.   

Je bent  
-creatief  en pro-actief in het benaderen 
van toekomstige klanten
-resultaatgericht en slaagt erin autonoom, 
vasthoudend en adviserend te verkopen
-communicatief sterk en weet dit ook op 
verschillende niveaus toe te passen
-open minded met gevoel voor culturele 
verschillen
-minimaal 5 jaar ervaring in een 
soortgelijke functie
-in bezit van een rijbewijs
-bereid om te reizen tussen Curacao en 
Bonaire

Je hebt: 
-succesvol een commerciele HBO-
opleiding afgerond
-bij voorkeur enkele jaren commerciele buitendienstervaring met
aantoonbare resultaten

Je beheerst de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal vloeiend in woord en 
geschrift. Papiamentu is een pre.

Wij bieden: 
-een boeiende functie in de beveiligingssector binnen en jong en
groeiend bedrijf
-een informeel werkklimaat waarbinnen jouw eigen initiatieven worden
gewaardeerd en gestimuleerd.
-een doorlopende opleiding d.m.v. regelmatige producttrainingen en
verder alle middelen die het mogelijk maken jouw werk tot een succes
te maken.
-Een passende beloning voor de bijdrage die jij levert aan onze verdere
groei, nl: een aantrekkelijk salaris, aangevuld met een bonusregeling en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een
pensioenregeling, spaarregeling en onkostenvergoeding.
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Heb je interesse of meer informatie nodig? 
Wij ontvangen jouw CV en motivatie graag schriftelijk. Je kunt deze sturen 
naar elke@deltasecuritybonaire.com of bel ons via +599 701-4150. 
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