Junior sales area manager (1 fte)
Een mooie doorgroei-functie binnen de afdeling Sales! De junior sales area manager is
verantwoordelijk voor de verkoop van groentezaden binnen het home garden segment van
Bakker Brothers. Je onderhoudt contact met de bestaande klanten, benadert nieuwe
klanten en brengt de markt in kaart om deze verder uit te breiden en/of te verdiepen. Dit
brengt mede met zich mee dat er regelmatig binnen Europa gereisd moet worden.
De werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
-

het onderhouden van bestaande contacten en benaderen van nieuwe klanten
adviseren van klanten
zorg dragen voor een correcte afhandeling van orders
nauwkeurig in de gaten houden van ontwikkelingen in de markt en het verzamelen van
markt informatie
opstellen en bewaken van de forecast voor de home garden markt en het oplossen van
knelpunten

Wie zoeken wij?
De junior sales area manager is ondernemend, initiatiefrijk en beschikt over uitstekende
communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels. Overige vreemde
talen zijn een pré. Je beschikt over een HBO werk-en denkniveau, hebt affiniteit met het
product en beschikt over een commerciële instelling. Je werkt nauwkeurig en planmatig en
hebt ervaring met het werken met een ERP systeem en het MS Office pakket. Je kunt
omgaan met complexe situaties vanwege het onvoorspelbare karakter van het werken met
een natuurproduct.
Wat bieden wij?
We bieden je marktconforme arbeidsvoorwaarden welke zijn afgestemd op jouw kennis en
werkervaring, een uitdagende werkomgeving binnen een groeiend bedrijf en een team van
enthousiaste en gemotiveerde collega’s. Deze functie biedt mogelijkheden om op termijn
door te groeien naar een functie van area sales manager.
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Judith Stoop
(judith@bakkerbrothers.nl). Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan zo spoedig
mogelijk je motivatiebrief voorzien van CV naar Judith Stoop, naar voornoemd mailadres.

