Organic Flavour Company is een zelfstandige, onafhankelijke onderneming. Wij houden ons al
ruim 35 jaar bezig met biologische thee, kruiden en specerijen. De gedrevenheid waarmee we dat
doen en de kennis die we in de loop der jaren hebben opgedaan, staan garant voor eerlijke
biologische producten. We betrekken onze grondstoffen wereldwijd, verwerken en verpakken deze,
en verhandelen het aan de voedselverwerkende industrie en retail in Europa.

Om ons verkoopteam te versterken zijn wij op zoek naar een:

Accountmanager Industrie (internationaal)
Je bent ondernemend, legt graag nieuwe contacten, wordt gedreven door inhoud en kunt vanuit
die basis meerwaarde bieden aan jouw klanten. Het onderhouden en verder verdiepen van relaties
is essentieel om strategische partnerships te ontwikkelen. Dat doe je vanuit een open en
transparante communicatie met een proactieve en resultaatgerichte benadering. Je denkt in
kansen en mogelijkheden, signaleert marktontwikkelingen en trends en weet die om te zetten in
verkoopresultaten. Dat realiseer je in nauwe samenwerking met customer service, inkoop,
kwaliteitsdienst en productontwikkeling. Jouw werkterrein is vooral “buiten”. Je richt je
voornamelijk op de Duitse markt. Je rapporteert aan de directeur.
Je hebt affiniteit met biologische producten en vindt het boeiend je hier verder in te verdiepen.
Gewenste vaardigheden & ervaring
Tenminste drie jaar ervaring in de verkoop van grondstoffen / ingrediënten.
Bij voorkeur kennis van en ervaring met kruiden en specerijen.
Heldere en faire onderhandelaar.
Authentieke communicator.
Werkt planmatig en gestructureerd.
Stressbestendig, doorzettingsvermogen en flexibel.
Opleiding: HBO commercieel/technologisch.
Beheerst de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift.
Waarom werken bij OFC?
Organic Flavour Company is continu in beweging, dus werken als Accountmanager Industrie bij
OFC staat garant voor een enerverende en uitdagende baan! We stimuleren een open en informele
werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatieven, contacten met verschillende nationaliteiten
en culturen en het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving. Bij Organic Flavour
Company kun je rekenen op een prima pakket arbeidsvoorwaarden.
Interesse in deze boeiende functie?
Stuur dan je e-mail met motivatie en CV naar: p.van.de.steeg@ofc.nl. Per brief reageren kan ook.
Stuur dan je motivatie en CV naar: Organic Flavour Company B.V., t.a.v. Peter van de Steeg
(directeur), Turbinestraat 12, 3903 LW Veenendaal. Reageren kan tot 3 juni 2017.
Neem voor meer informatie contact op met Peter van de Steeg, mobiel nr. 06-12286482.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

