
 

 

 
 
 
Scherpenhuizen BV is een internationaal opererend, toonaangevend handelsbedrijf in de 
groente – en fruitsector. We zijn gespecialiseerd in import en export, warehousing en 
distributie van groenten, fruit en exoten. Onderdeel van de Scherpenhuizen groep, is 
Scherpenhuizen Packaging, een goed geoutilleerd verpakkingsbedrijf. Daarnaast beschikt 
Scherpenhuizen over eigen transport. Scherpenhuizen heeft als ‘Marketeer van de Teler’ 
goede relaties met de Retail. Het bedrijf is in 1973 opgericht en koestert de kernwaarden 
van een familiebedrijf; een informele- en no nonsens werkmentaliteit, ondernemend zijn 
en verantwoordelijkheid nemen. Alle gemiddeld 300 medewerkers (in piektijden 700 
medewerkers) binnen het bedrijf gaan iedere dag opnieuw voor het beste resultaat voor de 
teler en de klant om uiteindelijk een verantwoord product bij de consument te krijgen. 
Het bedrijf is sterk in ontwikkeling en zoekt ter aanvulling op de bestaande account teams 
naar een Junior Accountmanager. 

Junior Accountmanager (m/v)  

Functie 
 
Commerciant die de wereld van de teler en de retailer aan elkaar verbindt 
 

 Het verkopen van het assortiment AGF producten aan grote retail klanten. 

 Is mede verantwoordelijk voor forecasting en prijsstelling richting klanten. 

 Beheren van het logistieke proces van leverancier tot klant en bijsturen waar nodig.  

 Uitvoering geven aan correcte order verwerking en correcte administratieve 
afhandeling van de te leveren of geleverde producten. 

 Stemt af met de inkopers over productbeschikbaarheid, prijszetting en kwaliteit.  

 Signaleren en oplossen van knelpunten met betrekking tot inkoop – en verkoop. 

 Mede bewaken van de resultaten van een of meerdere producten en klanten binnen 
het account team. 

 
Profiel 
 
Een enthousiaste en leergierige starter met een voorliefde voor de AGF 
 

 Een afgeronde HBO/WO opleiding, bij voorkeur HAS (bedrijfskunde & agribusiness, 
tuinbouw).  

 Werkervaring 0-3 jaar. 

 Goede beheersing Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en schrift.  

 Een klant- en resultaatgerichte instelling en een accurate werkwijze. 

 Flexibele en stressbestendige persoonlijkheid die nodig is voor onze branche 

 Woonachtig binnen een straal van 45 minuten van Eindhoven. 
 

Competenties 

 Sterk commercieel gericht in denken en handelen. 

 Proactief, ondernemend en toch een teamspeler. 

 Kritisch en resultaatgericht. 

 Planmatige manier van werken.  
 


