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Over de functie 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste accountmanager! In deze functie zal je op maandag, 
zaterdag en nog een in te plannen dag groentes en fruit leveren bij onze klanten. Op deze 
manier krijg je feeling met onze klanten en weet je precies wat ze willen. De rest van jouw 
werkdagen ben je bezig met acquisitie. Jij ziet tijdens je route kansen en benut deze als geen 
ander. Je bent niet bang om ergens naar binnen te lopen om een praatje te maken. Kortom, 
jij zorgt er voor dat onze huidige klanten tevreden zijn maar zorgt ook elke week voor nieuwe 
klanten.  

Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit: 

- Bestellingen bezorgen in je eigen gebied om feeling te krijgen met onze klanten;  
- Het regelen van bezoeken van potentiële klanten (leads); 
- Verzorgen van acquisitie en de bevorderende activiteiten; 
- Klachten oplossen bij bestaande klanten, en huidige klanten tevreden houden. Je 

bent voor ons het visitekaartje. 

Functie eisen 
Jij bent: 

- in het bezit van een b rijbewijs; 
- iemand die mbo / hbo denk-werkniveau heeft; 
- iemand die Office kennis heeft; 
- netjes en hebt goede Nederlandse communicatieve vaardigheden; 
- sterk in relatiebeheer, commercieel lange termijn gericht en draadkrachtig; 
- iemand met affiniteit met de AGF sector of je hebt ervaring in de horeca.  

Over ons 
Als AGF groothandel voorzien wij verschillende horeca klanten iedere dag van de beste 
kwaliteit AGF. Wij leveren meer dan 3000 verschillende soorten dagverse aardappelen, 
groenten en fruit en exoten. In heel Nederland. 
 
Alles wat wij doen is gericht op het compleet ontzorgen van de chef-kok. In onze moderne 
snijkeuken snijden wij onze dagverse AGF producten op maat. Ook maken wij mixen van 
diverse aardappelen, groenten en fruit op aanvraag zoals slamixen, groentemixen en 
fruitmixen.  

Wat we bieden 

- Een fulltime functie voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast contract; 
- Een zelfstandige functie met veel vrijheid in een jong groeiend bedrijf; 
- Goede toekomstperspectieven met groeimogelijkheden naar een zelfstandig rayon; 
- De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te bewijzen; 
- Een marktconform salaris; 
- Een heel team vol gezellige collega’s. 

 

Geïnteresseerd? Solliciteer dan snel!  


