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Wij zijn op zoek naar een “Commercieel verantwoordelijke” voor onze hoofdvestiging in Almere.
Het nummer 1 doel van deze functie is het optimaliseren en continueren van onze commerciële
activiteiten in de breedste zin van het woord. Samen met het sales team ben je verantwoordelijk
voor de horeca - én retail business van Frites uit Zuyd.
Om onze groei ambities door te zetten verwelkomen we graag een Commercieel ervaren manager (m/v) die het accountmanagement team bij de hand kan nemen en zorgt dat het Frites uit
Zuyd merk sterk gepositioneerd wordt. Je bent bij alle key accounts intensief betrokken.
In deze functie ben je samen met de algemeen directeur en de productiemanager verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het familiebedrijf.
In maart 2022 gaan wij verder vanuit onze gloednieuwe fabriek in Almere!

Taken en verantwoordelijkheden:
• Het verder bepalen en vormgeven van onze merkstrategie.
• Je bent in deze functie ervoor verantwoordelijk om voor een exponentiële groei te zorgen binnen onze verschillende afzetkanalen: horeca, export en retail.
• Je analyseert markt data en speelt daar samen met je team op in om je account plan optima
forma te hebben. Hiermee is jouw forecast richting productie volledig accuraat.
• Verantwoordelijk van A-Z voor de gehele sales operations waarin de aansturing van de accountmanagers tot jouw kerntaken behoort.
• Je bent het commercieel gezicht en aanspreekpunt van Frites uit Zuyd.
Wat vragen wij:
• Aantoonbare commerciële management ervaring (productie - en/of horeca ervaring is geen
must).
• Data gedreven.
• Ondernemersmentaliteit en Ownership.
• HBO/WO werk - en denkniveau.
• 8+ jaar vergelijkbare werkervaring
• Woonachtig in de omgeving van Almere/Amsterdam/Utrecht/Hilversum

Wat bieden wij:
•
•
•
•

Flexibiliteit en vrijheid in je rol
Een competitief salaris + een transparante bonusstructuur
Na je eerste contract volgt direct een contract voor onbepaalde tijd
Lease auto in overleg

