Vacature voor ambitieuze Aspirant Productmanager
________________________________________________________________________________________

Bedrijf
Will Ingredients BV is een Nederlandse distributeur
van voedingsingrediënten met meer dan 25 jaar
ervaring. Als onderdeel van de bijna 100-jarige Will &
Co-groep werken we met zorgvuldig geselecteerde en
gecertificeerde leveranciers, voornamelijk gevestigd in
Europa. Onze focus ligt op distributie van
specialiteiten in de Benelux. Onze
dochteronderneming, Ecopol SARL bewerkt de Franse
markt.
Onze groeiende organisatie is sterk klantgericht en
ondernemend van aard. We willen ons team van
Productmanagers uitbreiden met een assistentProductmanager. De kandidaat met het juiste profiel
kan op termijn doorgroeien in de rol van
Productmanager. Daarom zijn we op zoek naar een
ambitieuze, flexibele en zelfstandige collega met
commerciële werkervaring in een internationale B2Bvoedingsomgeving. Je bent leergierig en bereid
ondersteuning te verlenen. Waar nodig help je werk
te structureren of voer je een ad hoc project uit. Je
bent een teamspeler en fulltime beschikbaar.

• Klanten bedienen in afwezigheid van
Productmanagers

Functie eisen:
• HBO bachelor niveau (bijvoorbeeld International
Food & Business, Business & Economy, Food
Technology )
• Een aantal jaar commerciële werkervaring binnen
voeding gerelateerde B2B omgeving
• Commerciële instelling
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Engels en Nederlands in woord en geschrift
• Cijfermatig inzicht
• Gevoel voor marketing
• Accuraat
• Hands-on / Can-do mentaliteit
• Stressbestendig

Aanbod
Werken bij Will Ingredients BV biedt jou de
mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen in een
kleine, groeiende, professionele onderneming. Je
krijgt bij ons te maken met alle facetten van
internationale distributie van voedingsingrediënten.

Functie

Standplaats

Het is jouw taak om de Productmanagers zelfstandig
en proactief te ondersteunen bij hun dagelijkse
commerciële activiteiten. Taken zijn onder meer:
• Maken van offertes en ondersteuning bij contracten
• Overzichten van contracten maken en actueel
houden
• Prijsoverzichten maken en actueel houden
• Opvolgen van standaard commerciële acties
(monsters, offertes, klachten)
• Analyse van verkopen
• Verzamelen, analyseren en centraliseren van
relevante marktinformatie
• Ondersteuning bij marketing zaken
• Analyse van marktpotentieel voor
voedingsingrediënten
• Incidenteel reizen organiseren voor
Productmanagers
• Incidenteel mee op klantbezoek

Badhoevedorp

Dienstverband
Full time, per direct
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