
  

Wie zijn wij? 

Al sinds 1920 produceert Matthijs vele zoete geluksmomentjes voor jong en oud. Dankzij de ervaring van generatie op 
generatie kent Matthijs de markt als geen ander. Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière, ben je een commercieel talent 
en wil je voor het lekkerste bedrijf van Nederland werken? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 
Senior sales representative 36 uur per week m/v 

 
Verantwoordelijkheden o.a.:  

• Contactenbeheer, mailings en prospectie alsook het marketing gedeelte: website, beurzen en publiciteit. 

• Uitwerken commercieel plan en uitbouwen van de strategie. 

• Analyseren van de verkoopresultaten en indien nodig tref je maatregelen om ze te optimaliseren. 

• Verdelen en beheren van de budgetten voor promotie en reclame. 

• Relatiebeheer van een eigen klantenportfolio.  

• Het versturen van offertes en samples naar huidige en nieuwe klanten. 

• Het aannemen en bevestigen van orders. 

• Het onderhandelen met (belangrijke) klanten.  

 

Wij zoeken: 

• Een zelfstandige team- player met hands- on mentaliteit. 

• Sociaal vaardig, dienstverlenend, representatief en betrouwbaar. 

• Goede kennis van MsOffice. 

• Klantgerichte instelling. 

• Minimaal 3-5 jaar sales werkervaring (bij voorkeur in de zoetwarenbranche)  

• HBO werk- en denkniveau. 

• Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is een vereiste. 

• Goede kennis van de Franse en Duitse taal is een absolute pre. 

• Flinke dosis enthousiasme en werklust. 

• In het bezit van een rijbewijs B. 

 

 

Wij bieden: 

• Een smaakvol bedrijf met een uitstekende naam in de branche. 

• Een prettig werkklimaat met een open sfeer in een mooi nieuw pand. 

• Een informele bedrijfscultuur waar plaats is voor overleg en initiatief.  

• Vrijheid om zelfstandig werkzaamheden in te delen. 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Beloning conform de zoetwaren cao. 

• Uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

 

Ben jij de sales tijger waar we naar op zoek zijn om ons team te versterken?  

Stuur dan jouw motivatie brief + cv vóór 1 mei 2019 naar: vacature@matthijs.nl  

en vermeld hierbij als onderwerp 'vacature Senior sales ’.  

 

Kandidaten krijgen binnen 2 weken na sluitingsdatum van de vacature reactie.  

Berichten na 1 mei worden niet in behandeling genomen. 

  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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