Van der Pol
Dough you wanna work with us?
Wellicht zegt Van der Pol je niet zoveel, toch is de kans groot dat jij al eens
ons bladerdeeg hebt gegeten. Heel veel bakkerijen in Nederland
verwerken ons deeg tot de lekkerste zoete en hartige snacks. En niet
alleen ons bladerdeeg is wereldberoemd in Nederland, ook onze cookie
dough chunks zijn nagenoeg in iedere ijssalon te vinden!
In Wijk en Aalburg werken wij met een enthousiast team iedere dag
samen aan de beste deegproducten, die variëren van bladerdeeg en
croissantdeeg tot cookie dough chunks. En nu zijn wij op zoek naar
versterking … Ben jij een écht Koekiemonster en heb je trek in een nieuwe
job? Lees dan snel verder!

Accountmanager Cookie Dough
(internationaal)
Als Accountmanager Cookie Dough (internationaal) ben je
verantwoordelijk voor de verkoop van, hoe kan het ook anders … Cookie
Dough! Jouw doel is het veroveren van de wereld met onze cookie dough
chunks (en andere toepassingen), waardoor niemand zich meer een
leven zonder cookie dough kan voorstellen. Je klanten zitten in de
voedingskanalen Foodservice, Retail en B2B. De B2B ijsindustrie is jouw
grootste doelgroep.
Hier herken jij jezelf in:
• Je bent een salestijger en gebruikt jouw charmes om iedereen te
overtuigen dat onze cookie dough de lekkerste is;
• Je bent klantgericht en in staat om je goed in te leven in onze
klanten en hun behoeften;
• Je bent enthousiast en toont initiatief om het elke dag een beetje
beter te doen;
• Jij geniet ervan om met de auto op pad te zijn en zo nu en dan
met het vliegtuig reizen is ook geen probleem voor jou;
• Je hebt minimaal een mbo-4 of hbo opleiding afgerond – bij
voorkeur in een commerciële richting.
•

Wat bieden wij?
• 26 vakantiedagen (op basis van fulltime dienstverband);
• Dagelijks vers fruit (om al het snoepen van cookie dough te
compenseren);
• Flexibele werktijden;
• Mogelijkheden tot hybride werken;
• Een actieve personeelsvereniging met veel leuke uitjes;
• Samenwerken met een gezellig en enthousiast team.
Denk jij dat jíj onze cookie dough het beste kan verkopen en herken jij
jezelf helemaal in bovenstaande tekst?
Dan kijken wij uit naar jouw motivatiebrief of -video met je
CV, bij voorkeur per mail aan:
dingemans@vanballegooijenfoods.nl
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van de
vacature, schroom dan niet contact op te nemen met onze
collega van HR, Marit Dingemans:
+31 6 19 43 06 92

Van der Pol heeft voor deze vacature DUPP geselecteerd
als enige recruitmentpartner.
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