ACCOUNT MANAGER FRITES UIT ZUYD
Wij zijn op zoek naar een account manager met smaak om heel Nederland aan de écht
verse frites te brengen. Ben je ambitieus en ben je op je best in de dynamiek van een dagversbedrijf? En vooral: hou je van goede frites?? Kom dan ons team versterken!
Verantwoordelijkheden
•

Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van onze bestaande klanten en nieuwe
klanten.

•

Je zorgt voor een correcte communicatie met en aansluiting van nieuwe klanten en
draagt er zorg voor dat het ze aan niets ontbreekt.

•

Je streeft steeds naar een optimale kwaliteit en service. Daar hoort bij dat je met klanten mee denkt in hun behoeften en indien gevraagd adviseert over wat past bij hun
kaart of concept.

•

Je zorgt voor een correcte verwerking van klantgegevens.

Functie-eisen
•

Je bent communicatief sterk

•

Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels

•

Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding

•

Je bent een harde werker, denkt logisch na en kan perfect zelfstandig functioneren.
Daarnaast ben je een aanpakker, stressbestendig, gaat graag uitdagingen aan en durft
beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen, ook onder tijdsdruk.

•

Je stelt je naar klanten toe altijd servicegericht op.

Flexibiliteit is een vereiste. Het komt in deze functie voor dat je buiten kantooruren aan het
werk bent.
Arbeidsvoorwaarden
Je komt te werken in een dynamische, informele organisatie waar kwaliteit altijd hoog in
het vaandel staat. Frites uit Zuyd vindt het belangrijk dat je je eigen kwaliteiten optimaal
kunt benutten. Je ontwikkeling heb je in eigen handen. Het bedrijf is jong, en je hebt de
unieke kans om mee te groeien. Dit bieden wij:
• Arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week
• Salaris op basis van ervaring
• 25 vakantiedagen per jaar

• 8% vakantiegeld

Geïnteresseerd? Neem contact op via info@fritesuitzuyd.nl.
Contactpersoon: Veerle van Engelshoven

