
 

 

 

 

 

 

 

 Account Support Medewerker 
 

Vacature 
Verstegen Spices & Sauces, Rotterdam 
Fulltime, 37,5 uur 

Verstegen is op zoek naar een gedreven Account Support Medewerker! 

In deze functie werk je als Account Support medewerker specifiek voor Retail klanten in 
Nederland. Het belangrijkste in deze rol is ervoor te zorgen dat deze klanten ondersteund 
worden in het totale commerciële proces in samenwerking met Sales. 

De belangrijkste kenmerken in deze rol en taken 

• Je bent intern een spin-in-het-web tussen diverse afdelingen waarbij de vraag van 
de klant centraal staat. Je kunt diverse belangen afwegen en kent de impact die je 
maakt. Jouw positieve uitstraling en insteek moedigt anderen aan. Je weet 
hierdoor mensen te overtuigen en te enthousiasmeren. 

• De ervaring van de klanten met Verstegen Spices & Sauces krijgt door jou een 
extra dimensie. Jouw inbreng is cruciaal voor een goed geolied proces, wat 
aansluit op het proces van de klant.  

• Met je hands-on mentaliteit sta je bekend om jouw verbeterinitiatieven. In die zin 
heb je al snel je interne en externe netwerk op orde. Je denkt niet één stap verder 
maar drie stappen verder. Hierdoor los je niet alleen het probleem op, maar weet 
je het ook naar de toekomst te voorkomen. Daarin ben je realistisch en kun je de 
rust bewaren.  

• Je hebt een adviserende rol richting Sales op basis van diverse analyses en door 
de vraagbaak te zijn over processen en lopende zaken. 

• Als accountsupportmedewerker begeleid je de klanten met projecten van A tot Z. 
Dit betekent dat je met alles helpt wat verder gaat dan een order. 

• Je loopt samen de klanteisen door, je maakt offertes. 
• Je maakt artikelnummers aan. 
• Je bent eigenlijk het verlengstuk van de accountmanager. 



 

• Je hebt meer dan belangstellende affiniteit met duurzaamheid en brengt die ook 
bij Verstegen tot leven. 

Herken je jezelf in dit profiel? 

• Een afgeronde MBO+ opleiding op commercieel/logistiek/administratief gebied 
en ervaring in een soortgelijke rol als verkoop binnendienst, gericht op 
supermarkten. 

• Beheersing van het gangbare Microsoft Office pakket met affiniteit voor Excel 
combineer je met ervaring op het gebied van ERP- en CRM systemen. 

• Vloeiend spreken/schrijven van het Nederlands en Engels.  
• Je kunt laten zien dat je nauwkeurig werkt, stressbestendig bent en de rust kan 

bewaren. Jouw timemanagement is altijd op orde!  
• Je hebt hárt voor onze business en onze klant. 
• Je bent sociaal, spontaan en communicatief sterk en je zoekt makkelijk de 

samenwerking op. 
• Je beschikt over zelf kritisch vermogen en neemt initiatief waarbij je continu op 

zoek gaat naar wat er beter kan; op persoonlijk vlak, de klantrelatie en in 
teamverband. Feedback geven en ontvangen wordt hierbij van nature toegepast.  

• Je denkt mee en doet mee – assertief, gedreven, creatief en met humor! 

 

Waar kom je terecht bij Verstegen? 

Je krijgt een plekje in het Account Support team die bestaat uit 15 collega’s. We werken 
op een professionele en informele manier met elkaar en met de verschillende teams 
binnen de organisatie samen. Onze directe communicatie, het snelle schakelen en een 
dosis humor is iets wat bij je past. We bieden je een verantwoordelijke functie in een 
bijzonder familiebedrijf in ontwikkeling. Daarnaast bieden we een prima salaris, 
afhankelijk van ervaring tussen € 2.600,- en € 3.000,- met uitzicht op een vast 
dienstverband, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zoals: 

• Flexibele werktijden 
• In-house bedrijfsfitness en fietsenplan ééns per 3 jaar 
• 24,5 vakantiedagen, met 3 bonusdagen als je niet ziek bent! 
• De mogelijkheid om 10 extra vakantiedagen te kopen 
• Standaard 20% korting op het gehele assortiment van Verstegen 
• Meeromzetbonus 
• Pensioenregeling 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikk eling 



 

Zullen we kennismaken? 

Is je interesse gewekt? We willen heel graag weten wie jij 
bent. Stuur een motivatiebrief en je cv naar onze HR 
afdeling! Wil je graag eerst nog meer weten over de 
functie of ons bedrijf? Bel gerust met Anita van der Meer, 
Manager A&C Support. Misschien fijn om vooraf te weten: 
in de sollicitatieprocedure is een 
persoonlijkheidsvragenlijst opgenomen. 

����� werkenbij@verstegen.nl 
����� Anita van der Meer, +31102455149 

 

Weet je hoe je vanuit je gedrevenheid voor de klant kan meewerken aan een succesvol 
Verstegen? Stuur jouw cv en motivatiebrief naar ����� werkenbij@verstegen.nl 

Op basis van jouw cv en motivatiebrief maken we een selectie voor een 
kennismakingsgesprek. Als deze positief is stemmen we af hoe we samen tot een goede 
match komen. Misschien fijn om vooraf te weten: in de sollicitatieprocedure is een 
persoonlijkheidsvragenlijst opgenomen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Screening maakt 
onderdeel uit van de procedure. 
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