
 

 

 

Top Bakkers B.V.is een verkoopgerichte organisatie voor bakkerijen. Bij de organisaties zijn ca. 60 

ambachtelijke bakkersbedrijven aangesloten. Het zijn allen middelgrote bedrijven waarmee we ruim 5000 

afnemers dagelijks voorzien van ovenvers brood, banket en bake-off en lunches. Onze kernwaarden zijn: 

ondernemend, proactief en slagvaardig.  

Onze afnemers bevinden zich in de marktsegmenten: Retail, hotellerie, instellingen en catering. De vertaalslag 

van het open en transparant samenwerken, tussen enerzijds de aangesloten bakkers en anderzijds onze klanten, 

wordt mede vormgegeven door ons accountmanagement. 

 

Ter versterking van ons verkoopteam zijn wij op zoek naar een: 

 

       Accountmanager Zuid West Nederland m/v 

 

De functie 

• Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van de relaties tussen bakkers en 

onze klanten; 

• Je stelt omzetdoelen, maakt salesplannen en voelt je verantwoordelijk voor het realiseren daarvan;  

• Je stelt je onafhankelijk op, bent scherp in je analyses en treedt zo nodig doortastend op; 

• Je werkt samen met onze binnendienst en werkt gezamenlijk afspraken uit in offertes;  

Functie-eisen 

• Afgeronde MBO-opleiding / HBO werk- en denkniveau; 

• Ervaring in product-, assortiment- en omzetvraagstukken in de vers- of foodservicesector; 

• Vanuit een visie kunnen meedenken en werken aan een onderbouwde commerciële strategie; 

• Ervaring in de retailsector of bakkersbranche sector is een pré. 

• Uitstekende sociale en communicatieve kwaliteiten. 

• Je bent bij voorkeur woonachtig in jouw toekomstige werkgebied: Zuid-Holland of West Brabant. 

Top Bakkers biedt: 

 

• Een uitdagende positie in een team van enthousiaste mensen in een sterk veranderende omgeving; 

• Werken in een gezonde en daadkrachtige onderneming waar innovatie de uitdaging is; 

• Een professionele werksfeer gericht op succes en werkplezier;  

• Een marktconform pakket aan arbeidsvoorwaarden. 

 

De procedure: 

Wanneer het bovenstaande je aanspreekt, mail dan voor 5 juli een motivatiebrief met curriculum vitae aan de 

heer Marco Simons (m.simons@topbakkers.nl). Meer informatie over Top Bakkers vind je op onze site 

www.topbakkers.nl. Voor gerichte vragen kun je ook telefonisch contact opnemen met Marco Simons, 

commercieel directeur via 055-5998222.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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