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Taken en verantwoordelijkheden:

• Plannen van afspraken bij bestaande relaties en potentiële klanten.
• Het maken en actief opvolgen van offertes.
• Op de hoogte blijven van nieuwe marktontwikkelingen en je relaties hierover informeren.
• Initiëren van evenementen en workshops en bezoeken van internationale vakbeurzen.

Wij zoeken iemand:

• Ervaring in de wereld van patisserie of ambachtelijk ijs.
• Commerciële werkervaring (als ondernemer, vertegenwoordiger of MBO+ werk- en denkniveau).
• Luisteren en analytisch, doelgericht, zelfstandig maar ook een teamplayer.
• Enige kennis van de Duitse taal is een pré.

Wat bieden wij:

• Een uitdagende functie in een snel groeiend bedrijf, met een Nederlands
arbeidscontract

• Goed arbeidsvoorwaardenpakket inclusief auto, laptop en telefoon van de zaak.
• Een internationale werkomgeving waarin samenwerken en meedenken op

prijs wordt gesteld.
• Goede inwerkperiode en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Functieomschrijving:

In deze uitdagende rol als accountmanager in de ambachtelijk ijssector ben je verantwoordelijk voor de verkoop 
van onze producten, aan zowel potentiële als bestaande relaties.
Het voeren van adviserende verkoopgesprekken op basis van gedegen kennis van onze producten en diensten. 
Daarnaast hechten wij veel belang aan het onderhouden en uitbouwen van de relatie met onze bestaande klan-
ten.

Hefe van Haag is een Duits familiebedrijf dat internationaal opereert. Voor Nederland hebben we een zelfstandige 
afdeling voor de leveringen van grondstoffen aan bakkerij, ijssalons en de foodindustrie.
We voeren een 100% totaal-assortiment voor de ijsbranche en durven ons één van de marktleiders te noemen in de 
ambachtelijk ijsbranche. Onze kwaliteit wordt sinds 2010 gewaarborgd in ons IFS certificaat op higher level. Naast 
grondstoffen vertegenwoordigen we ook een selectie aan verpakkings - en machinefabrikanten.

Heb jij ervaring in de wereld van patisserie of ambachtelijk ijs? Dan wordt jij zeker niet koud van deze baan, bij een 
bedrijf met ambitieuze groeiplannen.

Vacature: Accountmanager IJs

Is jouw interesse hiermee gewekt? Neem voor meer informatie contact op met 
Tom Aarns via: 06-50955703 of stuur een mail naar tom-aarns@hefe-van-haag.nl
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