ACCOUNTMANAGER (M/V)
Limburg (BE) & Limburg (NL)
NV CNUDDE is een Belgisch bedrijf uit Beveren Leie, met vestigingen in Nederland (Utrecht) en GH Luxemburg.
Het is een toonaangevend bedrijf dat top-producten en merken invoert van over de ganse wereld en deze
distribueert naar de betere patisserie-, gastronomie- en cateringbedrijven in de Benelux. NV CNUDDE doet een
jaaromzet van 20 miljoen euro en werkt met eigen verkopers en een eigen transportdienst.

NV CNUDDE is telkens exclusieve verdeler voor alle merken in de ganse Benelux. Deze merken zijn altijd
gekenmerkt door innovatie en topkwaliteit: Thermomix (uniek keukenapparaat), Grand Marnier & Wolfberger,
Sicoly (fruitpuree), PCB Créations (chocolade décors en personalisaties), Cluizel (topsegment chocolade),
Schaal (topsegment pralines), Foricher (artisanale bloemmolen), Pavoni (marktleider in siliconevormen), Decosil
(silicone vormen voor ijs en chocolade), Unipatis (Glacages voor topsegment), Agrimontana (gekonfijt fruit en
kastanjes, topsegment), La Rose Noire (taartbodems en afgewerkte patisserie, topsegment en diepvries), Sosa
(culinaire innovatie), etc…

Functieomschrijving
Het is jouw doel als Accountmanager om de business een extra boost te geven in jouw regio! Je staat in voor de
uitbreiding van de klantenportefeuille (HoReCa). Hiervoor krijg je een degelijke product- en salestraining. Je gaat
op zoek naar de meest interessante prospecten en analyseert hun noden, geeft advies op maat.

We verwachten van jou dat je een directe verkoop kan realiseren bij het bezoeken van een klant en daarnaast
zorg je ook voor een goede opvolging nadien en een positieve evolutie van het omzetcijfer per klant. Je kan ons
uitgebreid gamma van exclusieve food en non-food producten correct aan de man brengen.

Profiel
•

Je bent dynamisch en commercieel

•

Perfecte kennis van het Nederlands, Frans is een pluspunt

•

Verplichte rapportering volgens vastgelegde regels

•

Geen 9-to-5 job mentaliteit

•

Nette en verzorgde uitstraling

Aanbod
•

Firma in volle expansie met toffe collega’s

•

Afwisselende job met uitdagingen en verantwoordelijkheden

•

Marktconform loon en aantrekkelijk commissiesysteem

•

Extralegale voordelen zoals firmawagen, telefoon, laptop, …

Graag cv en motivatiebrief mailen naar peter@cnudde.com.

