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Functie
• Verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van bestaande relaties en het opbouwen van nieuwe 
 relaties in het internationale groeisegment Retail
• Realiseren van afzet-, omzet- en winstdoelstellingen, met focus op de Zuid Europese landen
• Opstellen van sales plannen, stellen van prioriteiten per markt en per account en deze omzetten in 
 acties en resultaten
• Onderhouden van goede relaties met en het aansturen van buitenlandse agenten in Zuid Europa
• Signaleren van relevante marktontwikkelingen en deze vertalen in concrete activiteiten
• Onderhandelen over prijzen, condities en leveringen, en deze vastleggen in contracten
• Intensief samenwerken met collega’s in Yerseke, waaronder de afdelingen Productie, Kwaliteit en 
 Planning
• Samenwerken met en rapporteren aan de algemeen directeur. 

Interessante groeifunctie voor marktgerichte pionier  
Exportmanager Europa

Profiel
• Hbo opleiding in een commerciële richting
• Enige jaren relevante saleservaring in export van consumentenproducten
• In bezit van een netwerk in de internationale retailmarkt 
• Stevige persoonlijkheid met pioniersgeest en commerciële drive
• Goed ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden
• Bereid regelmatig internationaal te reizen;  beheerst naast de Nederlandse en de Engelse taal ook 
 het Frans uitstekend, Spaans/Italiaans is een pre
• Persoonskenmerken: pionier, gedreven, resultaatgericht, flexibel, no nonsense, enthousiast en prettig 
 in de omgang.

Zeeland’s Roem (www.zeelandsroem.nl) is onderdeel van Roem Group, Europa’s grootste schaal- 
en schelpdierverwerkend bedrijf met 3 vestigingen, in Nederland en Duitsland. Mosselen, oesters en 
garnalen spelen de hoofdrol. Voor de versverwerking heeft Zeeland’s Roem een fabriek direct gelegen 
aan de Oosterschelde; Europa’s meest zuivere water. Hier worden de lekkerste mosselen en oesters 
vers aan wal gebracht en direct verwerkt. Elders in Yerseke heeft Zeeland’s Roem een fabriek voor de 
productie van conserven en koelverse producten waaronder convenience producten. Speciaal zijn de ‘à 
la minute’ producten: deze zijn, met behoud van smaak en een optimale structuur, zeer snel te bereiden 
in de magnetron. Zowel verse mosselen als kreeft staan zo binnen enkele minuten op tafel. Verder heeft 
Zeeland’s Roem alles in huis voor een complete (mossel)maaltijd, zoals een mosselpan en heerlijke 
kruiden, marinades & sauzen. Voor deze unieke versspeler (locatie Yerseke) zijn wij op zoek naar een 
even unieke

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie verzoeken wij u contact op te nemen met 
Dirk-Jan van Veldhuizen, telefoon: 0317-468686 / 06-53137885 of te solliciteren via onze website 
www.dupp.nl,  dan wel uw reactie te e-mailen naar info@dupp.nl

Zeeland’s Roem heeft voor deze vacature DUPP geselecteerd als enige recruitmentpartner.


