Roem Group behoort tot de wereldtop op het gebied van schaal- en schelpdierverwerking en wil deze positie in
de toekomst verder versterken. Wij hechten veel waarde aan het kweken en verwerken van zuivere,
verantwoorde en gezonde voedingsmiddelen uit de zee. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij kernwaarden.
Onze producten verrijken en veraangenamen dagelijks het voedingspatroon van miljoenen consumenten overal
ter wereld.

Momenteel hebben we een vacature voor de functie van

ACCOUNT MANAGER BELGIȄ - M/V
(Medior niveau - Fulltime)
Als accountmanager bent u verantwoordelijk voor de verkoop, omzet en ontwikkeling van onze bestaande
retail klanten en het acquireren van nieuwe klanten in België en Luxemburg. Naast het opstellen van
accountplannen behoort het genereren van nieuwe business en (mede) ontwikkelen van nieuwe concepten tot
het takenpakket. U rapporteert rechtstreeks aan de commercieel manager.
Om succesvol aan de slag te kunnen in deze functie beschikt u minimaal over een commerciële HBO opleiding
(bachelor) en heeft u aantoonbare relevante werkervaring in een vergelijkbare retail functie binnen het FMCG
segment. Ervaring in onze branche of vers handel alsook kennis van het marktgebied in België en Luxemburg is
zeer waardevol. Voor een goede communicatie met onze klanten is beheersing van de Nederlandse en Franse
taal een vereiste.
Roem van Yerseke is een bedrijf vol ambitie en heeft een open en directe werksfeer. De mentaliteit is er één
van flexibiliteit, no-nonsense en de handen uit de mouwen. Daar staat een functie tegenover vol uitdagingen,
een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Reageren:
Bent u geïnteresseerd in deze vacature en wilt u meer inhoudelijke informatie over de functie, dan kunt u
contact opnemen met Werner Postma, commercieel manager (tel. 0113 – 5 77721. Direct solliciteren kan ook;
c.v. en motivatie kunt u sturen aan Peter Schauwaert, HR-manager (p.schauwaert@roemvanyerseke.nl)

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

