
 

 

 

Selektmeat Products b.v. is een modern en actief familiebedrijf dat internationaal succesvol opereert.  

Wij zijn continu gericht op innovatie en productontwikkeling. 

Door dynamisch en flexibel denken is het mogelijk dat Selektmeat Products b.v. 

Op maat kan produceren en beschikken dan ook  over een uitgebreid assortiment vlees & vis producten. 

 

Selektmeat Products b.v. hecht veel waarde aan haar klant relaties. 

In de afgelopen jaren is Selektmeat met 20-30% gegroeid, zowel in binnen als buiten land.  

Deze groei willen wij doorzetten.  

 

Productielocatie & Kantoren zijn gevestigd in Harlingen ( Friesland ). 

 

Ter versteking zijn wij opzoek naar: 

 

Sales Manager Benelux 

Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de werving van nieuwe klanten marktsegmenten en 

relatiebeheer in de Benelux. Je bent Continu bezig met het uitbouwen van bestaande relaties en zorgt voor het 

binnenhalen van nieuwe afnemers. Klanttevredenheid en loyaliteit zijn zaken die erg belangrijk zijn binnen je 

functie. Je boekt uitstekende resultaten met als gevolg een uitstekende omzet verbetering. 

Je opereert in het begin 5 dagen in de week op onze productielocatie in Harlingen 

Later verwachten wij een zelf opererende thuis/ on the road Sales tijger. 

 

Profiel 

Wij zoeken kandidaten met HBO werk- en denkniveau, 5 jaar relevante saleservaring binnen het segment 

(buitendienst) en met een relevant netwerk. Je hebt een zichtbare passie voor foodproducten, je bent bereid om te 

reizen. Je hebt een winners mentaliteit, je bent een zelfwerker, met je aanpassingsvermogen / sensitiviteit en 

innovatieve ideeën bereik je je resultaten. Je maakt een sterke, positieve eerste indruk en bent uiteraard 

representatief, ambitieus en stressbestendig.  

 

Competenties 

Je beschikt over de volgende competenties: resultaatgerichtheid, klantgericht samenwerken, initiatief nemen, 

impact, overtuigen, commercieel handelen en probleemoplossend vermogen.  

 

Belangrijke taken en verantwoordelijkheden in deze functie zijn:  

 Je draagt de visie van de organisatie op positieve en enthousiaste wijze uit; 

 Je hebt kennis van vlees en vleesbereidingen. 

 Je voelt de wensen van de klant aan, je weet wat wel en niet mogelijk is en ventileert dit door naar de 

productontwikkeling . 

 Je hebt talenkennis, mondeling en schriftelijk ( Nederlands, Engels, Duits). 

 Je informeert en adviseert (potentiële) klanten en belanghebbenden over verkoopcondities; 

 Je signaleert knelpunten en verbeteringsmogelijkheden en speelt hier actief op in; 

 Je beschikt over een ruime digitale kennis. 

 Je adviseert het management met betrekking tot verkoop mogelijkheden en rapporteert wekelijks aan 

directie. 

 Je neemt deel aan de wekelijkse salesvergaderingen   

 Je volgt ontwikkelingen en trends binnen je eigen verantwoordelijkheidsgebied en ontwikkelt actief 

kennis hierover. 

 


