VACATURE –
Vertegenwoordig(st)er Foodservice NL
- regio Noord-Brabant/Limburg
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerk(st)er met affiniteit voor relatiebeheer met klanten
en bewerken van prospects.

Wie zijn wij?
Beltaste Hamont (Hamont-Achel, Noord-Limburg) is een marktleidende fabrikant van een ruim
assortiment verse en diepgevroren snacks in de Benelux. Beltaste Hamont is een Belgisch
familiebedrijf, opgericht in 1953 en gegroeid vanuit een ambachtelijke bereiding van charcuterie naar
een modern en milieubewust voedingsbedrijf met ruim 230 werknemers in België en Hongarije.
Ambachtelijk vakmanschap en moderne, flexibele productietechnieken gaan hand in hand.
Inzake kwaliteit, hygiëne, veiligheid en milieubewustzijn, blinken wij uit in de markt.
Beltaste Hamont biedt met het merk VANREUSEL een volledig gamma producten aan voor de
foodservice en meer bepaald voor de cafetaria’s.
Beltaste Hamont wil de meest geprefereerde (meest betrouwbare en gerespecteerde) fabrikant en
leverancier van innovatieve gemaksvoeding voor de foodservice worden.
Klanten zijn grossisten, voedingsbedrijven, cateraars voor de cafetariamarkt en de retail.

Jobomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor:
 Onderhouden van de huidige klantenportefeuille (voornamelijk cafetaria’s)
 Uitbreiden van de huidige klantenportefeuille
 Realiseren van vooropgestelde targets
 Registratie en administratie in het CRM pakket
Je rapporteert aan de Key Account Manager.

Profiel
Wij zoeken een inspirerende, beïnvloedende en resultaatgerichte persoon, woonachtig te omgeving
Eindhoven. We verwachten dat tastbare, meetbare targets worden bereikt. Andere belangrijke
functieaspecten zijn communicatie en sociale vaardigheden. Bij voorkeur ben je ondernemend,
wedijverend, direct, beïnvloedend, overtuigend en zelfzeker. Ook onafhankelijkheid, mobiliteit,
werklust en een goed werktempo zijn belangrijke factoren.
Wat betreft opleiding heb je een diploma Havo of gelijkgesteld denk- en werkniveau door ervaring.
We vragen 3 jaar ervaring in gelijkaardige sector.

Wat bieden wij?
-

Een boeiende job in dagdienst bij een kwalitatieve topspeler in zijn sector waarbij je
voornamelijk werkzaam bent van thuis en in je eigen regio (Noord-Brabant/Limburg ).
Aangenaam familiebedrijf met een uitermate menselijke en respectvolle cultuur.
Competitief salarispakket.

Contact
Voor vragen kan u steeds terecht bij Inge Rooyakkers, HR Officer, 011/44.04.60, inge @beltaste.be www.beltaste.be

