Vacature: Accountmanager Benelux
Wie is van Oers United?
Van Oers United is een internationaal opererende producent en leverancier van jaarrond
verse groenten, actief op zowel de Europese markt als daarbuiten. Van Oers United heeft
eigen teeltlocaties in onder andere Nederland, Marokko en Senegal.
Centraal binnen onze onderneming staan onze klanten. Dagelijks spannen wij ons met
elkaar in om hen zo goed mogelijk te bedienen. Wij zijn in staat om snel de beste kwaliteit
producten te leveren omdat wij de keten zo kort mogelijk houden.
Trots zijn wij op onze kundige vakmensen. Met elkaar maken het verschil. Kernwoorden
binnen onze organisatie zijn daadkracht, vakmanschap en betrokkenheid. Van Oers
United ziet de kracht van getalenteerde medewerkers als cruciaal voor het succes van Van
Oers United.

Jouw taken
•

Deelnemen aan dagelijks overleg tussen Productmanagers en Commercie voor het
vaststellen van dagprijzen voor producten;

•

Actief bellen en/of aannemen van inkomende telefoongesprekken van klanten;

•

Bespreken, onderhandelen over en verkopen van beschikbare producten binnen vooraf
gegeven financiële kaders. Indien ordergrootte financiële autorisatie en/of kredietlimiet
overschrijdt vindt afstemming met leidinggevende of Commercieel Directeur plaats;

•

Dagelijks analyseren van beschikbaar volume in beschikbare kwaliteit(en) en, met
inachtneming van de met klanten gemaakte afspraken, zo nodig herplannen en evenredig
verdelen ervan zodat maximale klanttevredenheid wordt gerealiseerd;

•

Informeren en adviseren van klanten over productbeschikbaarheid en mogelijke
alternatieven;

•

Verwerken van orders in het geautomatiseerde systeem;

•

Tussentijds terugkoppelen van informatie van klanten en de markt aan leidinggevende en
Productverantwoordelijken;

•

Ondersteunen van leidinggevende door het uitvoeren en beheren van contracten met
klanten;

•

In voorkomende gevallen bezoeken van (groothandel)klanten voor het presenteren van
de onderneming, het productenpakket en bespreken van beschikbare volumes,
prijsstelling, verpakking, servicegraden, eventuele klachten e.d.

Wat neem jij mee?
•

HBO werk- en denkniveau

•

2-4 jaar werkervaring is een pré

•

Kennis van groentehandel

•

Beheersing van de Nederlandse en Engelse talen in woord en geschrift.

•

In staat om onder druk goed te presteren

•

Geen 9-5 mentaliteit

•

Bereid tot reizen

•

beheersing MS Office Pakket

Competenties
•

Klant -en servicegerichtheid

•

Netwerken

•

Overtuigingskracht

•

Representativiteit

•

Resultaat en commercieel gericht

•

Stressbestendigheid

•

Zelfvertrouwen

Wat biedt van Oers United?
•
•
•
•
•

Een uitdagende functie binnen een groeiende onderneming;
Ruimte voor opleiding en ontwikkeling;
Een informele en persoonlijke werksfeer;
Marktconforme arbeidsvoorwaarden;
In 2019 iedere maand een groentepakket.

Reactie
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan zien we uw motivatiebrief met CV met
belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar sollicitatie@vanoersunited.com, onder
vermelding van de vacature ‘Accountmanager Benelux’.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

