
 

 

 
JUNIOR ACCOUNTMANAGER 
 
Functiebeschrijving: 
Als junior accountmanager ben jij de verbindende factor tussen teler en retailer. Je gaat geen 
uitdaging uit de weg en de klant staat voor jou altijd centraal. 
 

De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van een junior accountmanager zijn: 
 

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

 Verantwoordelijkheid dragen voor een correcte forecasting en prijsstelling richting klanten. 

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

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

 Afstemmen van productbeschikbaarheid ,prijszetting en kwaliteit met de inkopers. 

 Signaleren en oplossen van knelpunten met betrekking tot inkoop – en verkoop. 
 
 
Wat zoeken wij? 

 

 Je bent een enthousiaste en leergierige starter met een voorliefde voor de AGF. 

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

 Je hebt pas je studie afgerond of een aantal jaar relevante werkervaring. 

 Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift.  

 Je bent klant- en resultaatgericht en accuraat. 

 Je bent flexibel en stressbestendig. 

 Je woont binnen een straal van 45 minuten van Eindhoven. 
 Je bent een teamspeler maar kan ook goed zelfstandig functioneren. 

 
Wat bieden wij? 
 

 Scherpenhuizen biedt de juiste kandidaat een veelzijdige functie binnen een dynamisch en 
ster groeiend familiebedrijf 

 Er is ruimte voor eigen inbreng en een heldere en collegiale werksfeer 

 Marktconform salarisniveau passend bij ervaring en achtergrond 

 
Interesse? 
 
Ben jij degene die we zoeken en ambieer je deze functie binnen een jonge, snel groeiende 
organisatie ? Mail dan je reactie voorzien van motivatie en uitgebreid cv naar: 
personeel@scherpenhuizen.nl 

 
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je http://www.scherpenhuizen.nl   raadplegen of bel met 
Karin Spanjers (HR Manager) via 040 249 50 90.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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