Ons bedrijf is je misschien niet bekend, maar onze producten des te meer
Vaco’s kitchen, met productievestigingen in Olen en Herselt (België), is fabrikant van verse
kant-en-klaarmaaltijden en dit voor de retailmarkt en foodservice in voornamelijk Nederland
en België. Het bedrijf behoort tot de Culinor Food Group, Belgisch marktleider in de Benelux en
verantwoordelijk voor een jaaromzet van ca. €90M. Vaco’s kitchen telt een 270-tal medewerkers
die dagelijks zorg dragen voor kwaliteit, hygiëne en veiligheid en het bereiden van 100.000
gezonde en superlekkere maaltijden per dag. Momenteel zoekt Vaco’s kitchen, ter ondersteuning
van één van de belangrijkste Nederlandse voedingsretailers, naar een ervaren en gedreven (m/v):

KEY-ACCOUNT MANAGER met ervaring in de voeding (producent of retailer)
De uitdaging
Ben je klaar voor een nieuwe stap in je carrière en bruis je van energie en ambitie?
Wil je deel uit maken van een succesvolle groeiorganisatie actief in een innovatieve en
expansieve markt? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen? Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van onze bevoorrechte
relatie met één van de belangrijkste Nederlandse voedingsretailers • Je bouwt,
onderhoudt en verdiept relaties met de klant en identificeert en benoemt wederzijdse
kansen • Je bent veelvuldig in contact met de key decision makers en onderhandelt
jaar- en raamcontracten en biedt op maat gemaakte oplossingen die je intern stuurt,
beheert en opvolgt bij onze afdelingen I&D, planning, productie en logistiek • Je
onderhandelt over prijzen, betalingscondities en leveringstermijnen en anticipeert
op veranderende marktcondities- en prijzen • Marktinformatie vertaal je naar I&D om
deze om te zetten in nieuwe concepten, recepten, producten,… • Je bent de sparring
partner en dit op basis van inhoudelijke product- en proceskennis, productontwikkeling,
kostprijzen en forecasts • Je begeleidt klantspecifieke productontwikkelingstrajecten
en denkt mee met de klant om nieuwe kansen in de markt te benutten.
Hoewel je sterk aanwezig bent in de markt en veelvuldig onderweg, zien we je ook
regelmatig in onze vestigingen in Olen en Herselt. Je rapporteert rechtstreeks aan de
General Manager van Vaco’s kitchen.

Heb je het juiste profiel?
• Na je HBO of WO opleiding, idealiter in voeding/technologie (bv levensmiddelentechnologie) of commerciële economie, marketing, bedrijfskunde, …, heb je een
succesvolle track record uitgebouwd en deed je relevante commerciële ervaring op in
de food sector, bij voorkeur bij een private label producent of een retailer. Liefst heb
je ook kennis van vers, grondstoffen en voedingsmiddelen • Je bent assertief en bezit
voldoende daadkracht en volharding om de verkoopdoelstellingen te realiseren • Je
neemt graag het voortouw in interne projecten en bent sterk in relatiebeheer. Je bent
dan ook een overtuigende en betrouwbare gesprekspartner zowel extern als intern • Je
beschikt over een hands-on mentaliteit om proactief in de markt en bij klanten aanwezig
te zijn en resultaten neer te zetten • Je aardt in een ambitieuze, resultaatgedreven en
entrepreneurial omgeving waar initiatief nemen en vernieuwend denken centraal staan
• Idealiter ben je in woonachtig in Noord-Brabant of in België op haalbare afstand van Olen.
Wat bieden wij? Een sleutelpositie in ons bedrijf en een baan met veel uitdaging, boeiende
contacten en afwisseling • Een ondernemende, ambitieuze groep die blijft groeien en actief
is in de innovatieve en snelgroeiende markt van de convenience cuisine • Een inspirerende
omgeving, een ervaren managementteam en een open en no-nonsense bedrijfscultuur
• Een competitief salaris aangevuld met prima secundaire arbeidsvoorwaarden (oa. auto
van de zaak, ziektekostenverzekering, pensioenplan,…). Verschillende contractuele opties
mogelijk.

Deze kans laat je niet voorbijgaan!
Mail daarom meteen je motivatiebrief en cv naar onze recruiter via jobs@derveaux-select.be Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent,
België t.a.v. Hilde Derveaux tel. +32 495 51 50 36. De verkennende gesprekken zullen worden gehouden in Nederland. Een assessment maakt
deel uit van de procedure.

Neem ondertussen een kijkje op www.culinor.com

