Vertegenwoordiger Voeding
NV Cnudde is een Belgisch familiebedrijf met hoofdzetel te Beveren-Leie en vestigingen in
Nederland en Luxemburg. Het is een toonaangevende firma in de voedingssector die
topproducten invoert van over de hele wereld en distribueert naar de betere patisserie-,
gastronomie- en cateringbedrijven in de Benelux. Het gamma is gekenmerkt door innovatie en de
beste kwaliteit: Thermomix, Sicoly (fruitpurees), Cluizel (topsegment chocolade), Pavoni
(marktleider siliconevormen), Agrimontana (gekonfijt fruit en kastanjes), Pacojet, La Rose Noire
(taartbodems en afgewerkte luxe patisserie), Tescoma (keuken tools), Demetra (Italiaanse
specialiteiten)...
NV Cnudde is een ambitieuze onderneming en wil graag verder groeien. Daarom zijn wij op zoek
naar vertegenwoordigers (M/V/X) voor verschillende regio's.
Functieomschrijving
Als vertegenwoordiger bij de firma Cnudde heb je een passie voor voeding. Het klantenbestand is
enorm breed: slagerijen, horeca, ijsbereiders, bakkerijen, industriëlen, delicatessezaken,
chocolaterieën... Er wordt dus verwacht dat je je bezoeken goed voorbereidt om de klanten een
WOW gevoel te bezorgen. Dit doe je door op voorhand op te zoeken waar je klant mee bezig is
en te kijken wat de firma Cnudde voor deze klant kan betekenen. Het Marketing departement
ondersteunt je hierin door aantrekkelijke product fiches te voorzien en de chefs helpen met de
voorbereiding van de stalen. Tijdens het presenteren van het gamma ben je in staat om
producten op kleine schaal te demonstreren. Dit na opleiding van de leverancier of onze
technische chefs. Je neemt bestellingen op, je bent in staat om klachten correct te behandelen, je
kan een commercieel voorstel uitwerken, je volgt je klanten goed op en geeft bruikbaar advies. Je
beschikt over cruciale informatie omdat je op de baan hoort wat er speelt, rapportering naar de
directie is dan ook heel belangrijk.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Discipline, loyaliteit en leergierigheid zijn woorden die jou beschrijven
Je bent commercieel ingesteld en kan je makkelijk aanpassen aan het diverse
clienteel
Je durft initiatief te nemen en je kan met stress omgaan
Je bent een enthousiast persoon en wil samen groeien
Je bent in staat om structuur te brengen (klantenbestand beheren, afspraken
vastleggen, after-sales service, goed contact met de backoffice)
Je spreekt vlot Nederlands en hebt een goede professionele kennis van het
Frans en Engels
Je hebt minimum een Bachelor opleiding
Ervaring in de voedingssector is een groot pluspunt

Cnudde biedt je
•
•
•
•

Ontplooiingsmogelijkheden en uitdagingen binnen een dynamische omgeving
Een voltijds contract van onbepaalde duur met aantrekkelijk loon in lijn met
jouw kennis en ervaring (vast en variabel)
Een bedrijfswagen met tankkaart, laptop en GSM
De kans om deel uit te maken van een groeiend familiebedrijf waar je enorm
veel kan bijleren over de gastronomie
Interesse in deze functie? Mail uw recentste CV naar elise@cnudde.com

