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Job Title: Rayon Manager O2Life – Noord-Oost Nederland 

Job ID:  S260 

Company: Future Drinks / O2Life 

Location: Noord-Oost Nederland (HQ in Den Bosch) 

Industry: FMCG / Consumer Products / Sport / School / Out-of-Home 

Job Type: Part-time (32-28 uur) 

 

Functie: 

Rayon Manager O2Life voor de regio Noord-Oost Nederland is een zelfstandige functie met veel vrijheid en 

ruimte voor eigen initiatief. Je bezoekt vnl. sportclubs (voetbal/hockey/tennis) en onderwijs (HBO-scholen, 

universiteiten, ROC’s etc.) en zelfstandige supermarkten (Jumbo, Dirk, Spar, Dekamarkt, Boon, Deen etc.). 

De locaties worden beleverd via een cateraar of (regionale) groothandel (o.a. Sligro, Hanos, Bidfood). Je 

werkt in een leuk klein team met 6 collega’s, je woont in de regio Noord-Oost Nederland en je bent bekend 

met de genoemde outlets binnen Out-of-Home in je rayon. De man/vrouw die het verschil kan maken, een 

type ondernemer, commerciële netwerker die goed relaties kan opbouwen en vertrouwen kan winnen bij 

bestaande klanten en nieuwe klanten in het rayon. Iemand die handig is met het CRM-systeem en netjes 

en gestructureerd werkt. Je bent een verbinder, een teamplayer, een échte winnaar met overtuiging én 

persoonlijkheid. Je staat stevig in je schoenen, je bent ambitieus, energiek en je doet je werk met “drive en 

flair” in de wereld van drinks, sport, onderwijs en out-of-home. Je bent een sterke vertegenwoordiger van 

O2Life met lef, passie en enthousiasme, je neemt initiatief en je bent een goed ambassadeur. Je bent 

commercieel en resultaatgericht, je bent dus veel op pad. Het is een veelomvattende functie, met veel 

uitdaging en vrijheid. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur/eigenaar van Future Drinks en je werkt 

vanuit huis. Het betreft een part-time functie voor 3-4 dagen in de week (max 32 uur) en is flexibel in te 

delen qua (eigen) tijden. 

 

Opdrachtgever: 

Future Drinks is een jonge, snelgroeiende, flexibele organisatie, bekend van het merk O2Life. Als alternatief 

voor de traditionele frisdranken, sportdranken en energydrinks is het “zuurstofwater” O2Life als superfrisse 

dorstlesser zeer populair bij sporters, scholieren en studenten. Gestart in 2009 en opgebouwd door jonge 

medewerkers met ruime ervaring in drinks. Inmiddels door het hele land op vele plekken verkrijgbaar, o.a. 

sport- en schoolkantines, universiteiten, treinstations, benzinestations en supermarkten. Je vindt O2Life bij 

Jumbo supermarkten, Dirk van den Broek, Spar City, Dekamarkt, Total benzinestations en bij meer dan 

1500 sportclubs. Sinds kort is O2Life ook verkrijgbaar in België, Zwitserland en Spanje. Het bedrijf Future 

Drinks laat zich omschrijven als informeel, open, resultaatgericht en business-driven. Vrijheid en 

zelfstandigheid heeft men hoog in het vaandel staan, met korte lijnen en veel ruimte om te ondernemen en 

initiatieven op te starten in een prettige en collegiale sfeer met een sterke can-do mentaliteit. Het 

hoofdkantoor is gevestigd in Den Bosch, waarbij de meeste collega’s vanuit huis werken. 

 



 
 

 

Functie-eisen: 

MBO / HBO opleiding 

Minimaal 1-3 jaar relevante sales ervaring (buitendienst/rayonmanager) 

Ervaring en passie met A-merken, out-of-home, sport- & scholenkanaal 

Accuraat en gestructureerd werken, bijhouden eigen administratie in CRM-systeem 

Enthousiast, passie, gedreven, aanpakker 

Ondernemerstype, winnaarsmentaliteit, zelfstandig, pro-actief 

Teamplayer, verbinder, netwerker, no-nonsense, geen 9-to-5 type 

Organisatorisch en communicatief sterk, business driven en commercieel 

Woonachtig IN de regio Noord-Oost Nederland (een must): Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel 

 

 

Reageer DIRECT, mét cv 

Wij ronden deze procedure binnen 5-7 weken af 

 

 

 

Contact:  Huub Terpstra 

 h.terpstra@sterlingholmes.com 

 

 

 
Sterling & Holmes ziet het als haar verantwoordelijkheid om zorgvuldig met jouw privacy om te gaan. Na het insturen 
van je cv en/of motivatie worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt in ons CRM-systeem. Deze gegevens worden 
gebruikt voor het sollicitatieproces en worden maximaal 1 jaar bewaard. 
 

 


