
 

 

 

 

 

 

 

 Accountmanager Industrie met affiniteit voor retail 
 

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

Verstegen is op zoek naar een Accountmanager Industrie met affiniteit voor retail! 

Jouw missie: met het team duurzaam winstgevende groei realiseren bij industriële 
foodklanten. 

Toegevoegde waarde. Kwaliteit, Innovatie, Service. Ondernemerschap. De beste 
oplossing. Uitbouwen van het netwerk. Een aantal kernwoorden waarop je je commerciële 
talent kan inzetten. Hoe geef je de zowel klanten de inspiratie die ze nodig hebben? Je 
signaleert marktontwikkelingen en groeikansen en speelt daarop in. Uiteindelijk gaat het 
om een duurzame winstgevende groei te realiseren. Voor iedereen. Dat is pas echt een 
uitdaging. Jouw uitdaging. 

Verstegen Spices & Sauces is een familiebedrijf, sinds 1886, met de vierde generatie aan 
het roer. We staan voor creatieve en verrassende innovaties in de food branche. We zijn 
de afgelopen jaren enorm gegroeid en er werken ruim 550 medewerkers in Rotterdam en 
een aantal vestigingen in het buitenland. Samenwerken, ondernemerschap, no-nonsense, 
kwaliteit en duurzaamheid vormen de kern van onze organisatie. We zijn trots op onze 
oorsprong en op de ontwikkeling naar een duurzame toekomst. Een toekomst waarin 
onze kinderen en generaties na hen kunnen leven in een wereld waarin er voldoende 
gezond en duurzaam voedsel is voor iedereen. Doe mee! 

Voor een Accountmanager zijn er volop aantrekkelijke elementen. Je bent werkzaam bij 
een gerenommeerd merk. Je speelt een cruciale rol tussen retailers, industriële 
producenten en Verstegen. In deze driehoek bouw je aan strategische partnerships. Je 
bent voor je klanten het gezicht van Verstegen. Bij ons is ondernemerschap geen loze 
kreet en deze rol vraagt om iemand met ervaring en doortastendheid in het ontwikkelen 



 

van klanten. En je bent nooit uitgeleerd. Ben jij de Accountmanager die hier enthousiast 
van wordt? 

Jouw uitdaging: 

• Je weet op succesvolle wijze de vertaling te maken van het commerciële beleid in 
een accountplan om met jouw industriepartners te komen tot een betere 
aansluiting met retailers en de innovatiekracht van Verstegen. Dankzij deze 
meerwaarde sluit jij goede deals vanuit win-win-win en realiseer je duurzame 
winstgevende groei. 

• Je verdiept de relatie met strategische partners. De klantservice levels en het 
realiseren van je doelstellingen zijn onder controle en anders stuur je bij in lijn met 
het commerciële beleid vanuit je inzicht en ondernemerschap. Prijsverhogingen 
voer je succesvol door, beargumenteerd en met de juiste timing. 

• Je hebt een breed netwerk en weet deze steeds met vernieuwende aanpak uit te 
breiden. De salespipeline is goed gevuld. De verkoopprognoses zijn positief te 
vertalen naar de productie. En de klantendata zijn up to date zodat collega’s van 
andere teams op de hoogte zijn en pro actief kunnen inspelen op de situatie. Je 
houdt nauw contact met de collega’s van Sales B2C. 

• Nieuwe ontwikkelingen in de markt, bij klanten en concurrenten, integreer je in 
accountplannen. 

Wie ben jij? 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau door opleiding en/of ervaring en minstens 
5 jaar ervaring in de industriële food branche. Je affiniteit met de Retail branche is 
aantoonbaar. 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het 
Nederlands. Duits en Engels is een pré. Je beheerst de gebruikelijke Microsoft 
Office toepassingen. Daarnaast heb je ervaring met systemen zoals Microsoft 
Dynamics. 

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

• Je bent een stressbestendige teamspeler: analytisch sterk, doorzettingsvermogen 
en flexibel weet je in te spelen op de situatie. 

• Je wilt bijdragen aan het verder professionaliseren van de organisatie en jezelf. Jij 
bent klaar om jouw commercieel talent naar een excellent niveau te tillen en jezelf 
verder te ontwikkelen.  

Wat wij bieden 

• Dit is een verantwoordelijke functie in een bijzonder familiebedrijf dat volop in 
ontwikkeling is. Jij kunt hier echt iets bijdragen en zelf ook verder groeien. 
Persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk. 

• Het salaris is passend bij je ervaring en opleiding en ligt rond de € 4.500,-  - € 
5.000,-. We kennen ook een jaarlijkse meeromzetbonus en jij hebt eveneens een 
salesbonus. 

• De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard goed, met 24,5 vakantiedagen 
(drie bonusdagen als je niet ziek bent) en de mogelijkheid om tien extra 
vakantiedagen bij te kopen, een goede pensioenregeling, fietsplan, laptop, 



 

telefoon en auto van de zaak, inhouse bedrijfsfitness en korting op het assortiment 
van Verstegen. 

• Respect voor je privéleven en begrip voor je thuissituatie horen daar ook bij. De 
balans moet er zijn. Daarom werken we met flexibele werktijden. Wat past bij jou?  

Jouw team 
Je krijgt een plek in het Salesteam Industrie, dat in totaliteit bestaat uit 10 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. 

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 of mail gerust met Mark van 
Dinther, Sales Manager. Misschien fijn om vooraf te weten: 
in de sollicitatieprocedure is een persoonlijkheids- 
vragenlijst opgenomen.  

����� werkenbij@verstegen.nl   
�����mvandinther@verstegen.nl 
����� Mark van Dinther, 06-22428941 

 

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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