Vacature International Sales Manager
Heb je internationale ervaring en een sterke affiniteit met de verkoop en marketing van biologische- en duurzame
voedingsmiddelen?
Geloof je in de toekomst van biologische producten?
En wil je graag betrokken bij en (mede)verantwoordelijk zijn voor het vaststellen en uitvoeren van het commercieel beleid
binnen een gerenommeerde en internationaal georiënteerde producent van vooral biologische chocoladepasta’s?
Dan zou onderstaande functie wel eens heel goed bij je kunnen passen.

Functie
Het aansturen van een ervaren en internationaal georiënteerd salesteam.
•

Verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het strategische commerciële beleid binnen Brinkers Food.

•

Dagelijkse aansturing van de afdeling Sales bestaande uit 7 fte.

•

Verantwoordelijk voor het wereldwijde verkoop- en distributiebeleid, productportfolio, prijsstelling, strategische
samenwerkingen en partnerships.

•

Nieuwe producten en innovatieve oplossingen vertalen naar substantiële groei.

•

Key Accountmanagement en marktbewerking om zo verdere groei te bewerkstelligen.

•

Bezoeken van en deelname aan internationale beurzen om Brinkers verder op de kaart te zetten.

•

Volgen van marktontwikkelingen en trends en adequaat inspelen op commerciële kansen.

•

Een goede uitoefening van de functie vraagt zowel intern als extern een nauwe samenwerking met de andere
afdelingen binnen Brinkers Food.

•

Lid van MT en rapporterend aan de directie.

Profiel
Sales gedreven manager met conceptueel vermogen die partnerships borgt en ontwikkelt.

Functie-eisen
•

Afgeronde master of hbo-opleiding in commerciële-, marketing-, economische- of bedrijfskundige richting.

•

Minimaal 5 jaar internationale commerciële ervaring binnen de foodsector in B2B en FMCG.

•

Sterke affiniteit met biologische voedingsmiddelen.

•

Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van zowel de Nederlandse, Engelse als Duitse taal, kennis van de
Franse taal is een pre.

•

Bereidheid regelmatig internationaal te reizen.

Com petenties
•

Commercieel gedreven en resultaatgericht.

•

Goede communicatieve en contactuele vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

•

Sterke leiderschapskwaliteiten: leiding kunnen geven en coachen.

•

Overtuigingskracht.

•

Peoplemanager, weet mensen mee te krijgen.

•

Klantgericht, zelfstandig en initiatiefrijk.

•

Internationaal georiënteerd.

•

Analytisch vermogen met affiniteit voor data

Brinkers is een van ’s werelds meest toonaangevende producenten van een breed assortiment hoogwaardige conventionele en
vooral biologische chocoladepasta’s. Het meer dan 130 jaar bestaande familiebedrijf is gevestigd in Enschede en is onder meer
BRC/IFS gecertificeerd. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Brinkers wordt zowel nationaal als
internationaal algemeen erkend als dé specialist in biologische chocoladepasta’s.

Met de merken "La Vida Vegan" en "So Vegan So Fine" heeft Brinkers zich ontwikkeld tot marktleider in de biologische en vegan
chocoladepasta categorie. Het bedrijf belevert een groot aantal nationale en internationale supermarktketens met zowel de
Brinkers-merken als private labels. In veel landen wordt succesvol samengewerkt met importeurs.

Het familiebedrijf is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, mede dankzij de hoge productkwaliteit, innovatie, hoge
leverbetrouwbaarheid en het steeds populairder worden van biologische en veganistische
voeding. De ambitie is om deze groei de komende jaren verder uit te bouwen.
Het bedrijf kent een heldere no-nonsens cultuur en telt 74 werknemers, die met veel plezier en toewijding bijdragen aan het
succes van het bedrijf.

Aanbod
Brinkers biedt een plezierige en dynamische werkomgeving in een snelgroeiend en internationaal georiënteerd bedrijf.
Je krijgt een verantwoordelijke en interessante mogelijkheid om je commerciële- en leidinggevende talenten
verder te ontwikkelen. Je werkt binnen een gemotiveerd team voor een snelgroeiend familiebedrijf met interessante kansen
voor en de toekomst.

Wil je op deze functie solliciteren?
Heb je interesse? Stuur dan voor 1 oktober je cv en motivatie naar:
Personeelszaken@brinkers.com ten name van Iris Hassink.
Brinkers Food B.V.
T.a.v. personeelszaken
Marssteden 58
7547 TD, Enschede
Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen naar: +31 (0)53 428 27 25

