Werk jij mee aan onze verdere groei?
Xfresh in Rijsenhout is een Nederlands bedrijf. Wij zijn de verbinder tussen kweker, retailer (met name
Nederlandse en internationale supermarktketens) en de food service. We zijn de partij voor retailers
om direct tailor made verse producten in te kopen. De superverse kruiden komen van nationale en
internationale kwekers. Om deze te kunnen leveren zodat ze lang in het schap houdbaar zijn, is
partnership belangrijk. Daarom steken wij veel energie in het bouwen en onderhouden van een sterke
supply chain. Xfresh is internationaal georienteerd, snelgroeiend en biedt daarmee een uitdagende
dynamische werkomgeving. Wij zijn op zoek naar gedreven mensen met ervaring in de fast moving
consumer goods die graag met diverse partijen in de keten samenwerken. Groei jij met ons mee?

Momenteel is er bij ons plaats voor een:

Accountmanager kruiden
Als accountmanager ben je een belangrijke link in het proces tussen de klant en Xfresh. Je hebt veel
contact met diverse bekende supermarktketens en food service bedrijven in Europa. Je houdt ervan
om met zowel bestaande klanten te werken als nieuwe klanten te ontdekken en in te brengen. We
gaan niet voor de snelle sales maar voor een gedegen technische aanpak. Jij zorgt ervoor dat de klant
ons als ‘category captain’ ziet.

De belangrijkste taken binnen deze veelzijdige functie zijn:
•
•
•
•
•

Ontwikkelen en beheren van bestaande klantaccounts
Ondersteuning bieden aan het team bij het ontwikkelen van nieuwe accounts
Het onderzoeken van prospects en nieuwe productmarktcombinaties
Beheer en gebruik van de informatie binnen de Xfresh-systemen
Creëren van presentaties en rapporten voor zowel klanten als intern gebruik

Functie-eisen:
• 1-5 jaar werkervaring in accountmanagement/commercie, eraving in de kruidenbranche is
uiteraard een pré
• HBO denk- en werkniveau
• Affiniteit met de vers-industrie
• Resultaatgericht
• Vermogen om flexibel en zelfstandig te werken
• Goede communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels, Duits is een pré
• Besluitvaardig, ondernemend, een teamspeler, analytisch en pro-actief
• Ervaring met diverse computerprogramma’s
• Basisvaardigheid met MS Office en internetapplicaties
Wat bieden wij?

•
•
•
•
•
•
•

Een afwisselende baan in een jonge, energieke organisatie
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Groothandel Groenten en Fruit
Een werkomgeving met enthousiaste collega’s en een open sfeer waar eigen initiatief op
prijs gesteld wordt
Een interessant salaris
Een laptop en telefoonabonnement van de zaak
Mogelijkheid tot thuis werken
Ruimte om jezelf te ontwikkelen

Ben jij degene die we zoeken en ons team komt versterken?
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar jobs@xfresh.eu. Wil je eerst nog wat meer weten? Neem dan
contact met Marcel Schers (managing director) op 06 57 034 008.

Kijk ook op www.xfresh.eu

