
 
 

 

 
 
 

 
 

Accountmanager Internationaal 
 
 
Ter versterking van ons Sales team zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven Accountmanager 
met ervaring in de voedingsmiddelenindustrie. 
  
Functieomschrijving 
Als Accountmanager ben je zelfstandig verantwoordelijk voor realisatie van omzet bij industriële 
partners in de voedingsmiddelenindustrie in het buitenland. Je gaat actief op zoek naar nieuwe 
afzetmogelijkheden, onderhoudt bestaande relaties en weet deze op succesvolle wijze verder uit te 
bouwen. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor zowel een productontwikkelaar als een inkoper.  
Je werkt nauw samen met je collega’s van de binnendienst en rapporteert aan de Sales Manager.  
 
Wij zoeken: 
- Een klantgerichte persoonlijkheid met overtuigingskracht 
- Afgeronde HBO opleiding 
- Minimaal 4 jaar internationale, commerciële B2B ervaring in de  
  voedingsmiddelenindustrie 
- Een kandidaat met een actueel netwerk in de voedingsmiddelenindustrie m.b.t. de  
  regio’s: Azië en een gedeelte van Nederland 
- Bereidheid om veel te reizen naar bovengenoemde regio’s 
- Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een must. 
- Pragmatisch karakter met een proactieve instelling en hands-on mentaliteit 
- Resultaatgericht, gestructureerd en in staat zelfstandig prioriteiten te stellen 
 
Grozette biedt je: 
- Professionele organisatie, informele cultuur 
- Dynamische en een internationale werkomgeving in een heel nieuw pand! 
- Veelzijdige functie, vrijheid en verantwoordelijkheid 
- Marktconforme arbeidsvoorwaarden waaronder een auto van de zaak, laptop en een         
  mobiele telefoon 
 
Ben jij degene die wij zoeken? 
Stuur dan een motivatiebrief + C.V. onder vermelding van de functie Accountmanager, naar 
roely.slinger@grozette.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Roely 
Slinger op telefoonnummer 0348-410264. 
 
 

 
        Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

Grozette B.V. produceert sinds 1963 een assortiment met 
kaasproducten voor de voedingsindustrie, foodservice en 
retail. Ons assortiment bestaat uit verse en lang houdbare 
kaaspoeders en geraspte kaas. Naast het Grozette merk 
worden ook producten onder private label gemaakt. Onze 
producten worden naar meer dan 30 landen geëxporteerd. 
 
  

Grozette heeft een reputatie opgebouwd als flexibele en betrouwbare leverancier van kaasproducten 
met een constante hoge kwaliteit. Innovatie en ontwikkeling zijn een essentieel onderdeel van onze 
bedrijfsstrategie. Door middel van vooruitstrevende mogelijkheden en producttoepassingen blijven 
we concurrerend en interessant in de snel wisselende kaasmarkt. 
 
Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op www.Grozette.nl  


