Buiteman bv is al meer dan 60 jaar een zelfstandige en dynamische onderneming gespecialiseerd in de productie van luxe zoutjes.
De bedrijfscultuur is die van een familiebedrijf waar flink doorgewerkt wordt; informeel, nuchter en slagvaardig. De lijnen zijn kort en
er wordt dan ook snel en veel geschakeld, hierdoor ontstaat een energieke werkomgeving, waar zelfstandigheid en het nemen van
verantwoordelijkheid vanzelfsprekend zijn.
We zijn op zoek naar een Accountmanager Export Food om ons verkoopteam te versterken.

Accountmanager Export Food

m/v (fulltime)

Functieomschrijving
Het gaat om een brede functie waarin je bestaande relaties op succesvolle wijze uitbouwt en actief op zoek gaat naar nieuwe
afzetmogelijkheden voor zowel merk als Private Label. Je maakt hierbij gebruik van je netwerk en schakelt op hoofdkantoor niveau
met inkopers en category managers van met name de grote internationale supermarktorganisaties.

Profiel
De Accountmanager Export Food die wij zoeken heeft minimaal 5 tot 10 jaar relevante internationale verkoopervaring in Food, bij
voorkeur in een productieomgeving. Je hebt oog voor detail en blijft gemotiveerd om vaak langdurige (PL) trajecten tot een succes
te brengen. We zoeken iemand met “hart voor de zaak”, een passie voor food en op zoek naar een commitment voor de langere
termijn.
Functie-eisen die relevant zijn voor deze vacature:
• Een afgeronde opleiding, op minimaal HBO-niveau;
• Uitstekende beheersing van de Engelse en Franse taal;
• Ervaring met Private Label;
• Een aantoonbaar netwerk in de Retail;
• Commerciëel- en resultaatgedreven instelling;
• Een enthousiaste persoonlijkeid met overtuigingskracht en een no-nonsense mentaliteit.

Wat bieden wij?
• Boeiend werk in een internationaal opererende organisatie;
• Een team met ambitie dat zich constant wil verbeteren en professionaliseren. Wat je hier doet, wordt opgemerkt!
• Zeer professionele werkomgeving;
• Verantwoordelijke functie met uitdagende werkzaamheden;
• Marktconform salaris dat wordt bepaald op basis van opleiding en werkervaring;
• Een bonusregeling, auto, laptop en mobiele telefoon;
• Een contract voor bepaalde tijd met de intentie een dienstverband voor onbepaalde tijd met elkaar aan te gaan;
• Een fulltime dienstverband (40+).

Interesse?
Past deze functie bij jouw kwaliteiten en herken je jezelf in het geschetste profiel? Mail je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV
naar peno@buiteman.com. Graag in het onderwerp van de e-mail “Accountmanager Export Food” vermelden.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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