Buiteman bv, een dynamisch familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van luxe zoutjes. Buiteman bv levert o.a. aan diverse
internationale retailers, onder eigen merk en private label. De bedrijfscultuur is informeel, nuchter en slagvaardig. De lijnen zijn kort
en er wordt dan ook snel en veel geschakeld.
Buiteman bv heeft een klein team Account Managers dat samen met de directeur eindverantwoordelijk is voor de verkoopresultaten.
De Account Managers werken nauw samen met Verkoopbinnendienst, Coördinator Verpakking & Marketing en Inkoop.

International Accountmanager Food m/v (fulltime)
Functieomschrijving
Je gaat actief op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden en bouwt bestaande relaties op succesvolle wijze uit., waarbij jouw focus
o.a. op de DACH landen komt te liggen. Je analyseert omzet, marges en schap-presentaties en vertaalt deze naar een concreet
verkoopplan. Je schakelt op hoofdkantoor niveau met inkopers en category managers van o.a. de grote supermarktorganisaties en
zelfbedieningsgroothandel.

Profiel
Je hebt relevante ervaring in een vergelijkbare functie binnen een productieomgeving. Je blijft gemotiveerd bij vaak zeer langdurige
(PL) trajecten en erkent het belang om daarbij juist de details te finetunen en op gestructureerde wijze voor alle partijen vast te
leggen. Je hebt een echte passie of uitgesproken interesse voor food!
Wat heeft onze collega verder in huis:
• Private label ervaring;
• Retailervaring;
• Aantoonbaar netwerk;
• Een uitgesproken commerciële en resultaatgerichte instelling;
• Vaardig met calculatieprogramma’s met name op gebied van Private label;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• HBO werk- en denkniveau;
• Gewend aan frequente rapportages;
• Een sterke persoonlijkheid, no-nonsense, resultaatgericht en zelfstandig;
• Een goede beheersing van de duitse taal.

Wat bieden wij?
We zoeken iemand met “hart voor de zaak” met een commitment voor de langere termijn en bieden:
• Boeiend werk in een internationaal opererende, dynamische 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?
Mail je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV naar peno@buiteman.com. Graag in het onderwerp van de e-mail
“International Accountmanager Food” vermelden.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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