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Voor ons Sales team zijn wij op zoek naar een Account Manager. In deze fulltime functie ben je verantwoordelijk voor
de verkoop van plantaardige oliën en vetten aan onder andere de voedingsmiddelenindustrie binnen Europa. Je komt
terecht in een dynamisch internationaal bedrijf, in een leuk team waarin hard wordt gewerkt.
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Over de functie
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Inventariseren van klantbehoeften en dit vertalen naar mogelijkheden;
Verkopen van de productportfolio van Unimills aan klanten;
Voorbereiden, onderhandelen en afsluiten van lange termijn contracten met klanten;
Het identificeren van nieuwe klanten en het genereren van omzet hierbij;
Onderhouden van contacten en het bezoeken van klanten waarbij je de organisatie en de mogelijkheden
presenteert;
Maken en uitvoeren van accountplannen voor onze topklanten;
Internationaal reizen behoort tot deze functie.

Over jou
Je hebt HBO of WO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke Sales functie.
Verder beschik je over:
•
•
•
•

Uitstekende kennis van Microsoft Office. Voor Excel heb je naast kennis van diverse formules ook ervaring
met draaitabellen en verticaal zoeken.
Kennis van SAP is een pré.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
De beheersing van een derde taal is een pré;
Kennis van de grondstoffenmarkt of de olie- en vetten industrie en/of levensmiddelentechnologie is een pré.

Als Account Manager heb je een commerciële drive en herken je je in het volgende: sterk analytisch inzicht,
ondernemende persoonlijkheid, klant- en resultaatgericht en doorzettingsvermogen.

Over ons
Sime Darby Unimills maakt deel uit van de Maleisische multinational Sime Darby Plantation, een wereldwijd
opererend concern met een aantal eigen plantages en productiefaciliteiten. Al meer dan 100 jaar zijn we een
vooraanstaande producent van natuurlijke plantaardige oliën en vetten voor de voedingsmiddelen-, diervoeder- en
technische industrie in Europa.
In onze productiefaciliteit in Zwijndrecht beschikken we over de meest geavanceerde verwerkingsprocessen om
innovatieve en duurzame ingrediënten te ontwikkelen voor onze klanten. De productielocatie kenmerkt zich door een
complexe en grote faciliteit, die volop in ontwikkeling is. Veiligheid zit in onze genen en wij zijn er trots op om onze
bijdrage te leveren aan duurzame voedingsmiddelen. Onze cultuur is open, vriendelijk en direct en we werken hard in
kleine teams met weinig hiërarchie. We zeggen waar het op staat en houden van ons werk.
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Wij bieden
We bieden jou na een uitgebreid inwerkprogramma een brede verantwoordelijkheid en een kans om jezelf verder te
ontwikkelen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn bijzonder goed. Zo krijg je bij ons:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Een aantrekkelijk salaris
Een vast contract in het vooruitzicht, na een jaarcontract
30 vakantiedagen
Een leaseauto
Een aantrekkelijk pensioen
Extra’s zoals een reiskostenvergoeding en een collectieve ziektekostenverzekering.

Solliciteren
Ben jij enthousiast en ben je de kandidaat die we zoeken? Mail dan je motivatie met jouw CV via de volgende link:
https://bit.ly/2xbzB9P.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

