Junior Account Manager (Retail)
Ben jij goed in het proactief benaderen van bestaande en potentiele relaties? Geloof je in
eerlijk en duurzaam zakendoen? Ben je daarnaast dol op koffie en thee en op alles wat met
ambachtelijke koffie en theeproducten te maken heeft? Dan ben jij degene die we zoeken
om het salesteam van Hesselink Koffie te komen versterken.
De Functie
Als junior accountmanager retail ben je een kei op de (commerciële) weg. Je zoekt naar
nieuwe manieren om potentiële relaties te vinden in de wereld van de retail. Jij bent het
eerste aanspreekpunt tussen de prospect en ons bedrijf.
Jij informeert hen over producten, diensten en vindt het leuk om met hen te sparren over
nieuwe mogelijkheden. Dankzij jouw overtuigingskracht en communicatieve skills, weet jij
precies hoe je dat op een informele maar professionele manier doet. Jij bent degene die
nieuwe relaties werft voor Hesselink koffie. Dit alles is voor jou geen probleem, want dankzij
jouw gunfactor, adviserende, overtuigende en strategische vaardigheden, is deze functie jou
op het lijf geschreven.
Profiel
Ben je op zoek naar een mooie carrière waarin je zelfstandig je targets haalt en wil je werken
met een mooi, ambachtelijk vervaardigd koffieproduct, in de eigen branderij gebrand, dan
past deze functie perfect bij jou. Wij zoeken namelijk iemand die de gedrevenheid en de
ambitie van een ondernemer heeft. Die in staat is relaties en potentiële relaties uit te
bouwen. Die signalen van verandering in de markt opvangt en daarop in kan spelen. Die ook
nog eens het beste uit zichzelf, jouw relaties en het bedrijf weet te halen. Je hebt geen 9 tot
5 mentaliteit, hebt een passie voor koffie en weet dat én de visie van Hesselink over te
brengen bij je relaties. Daarnaast geloof je in duurzaam ondernemen en onderschrijft dat in
alles wat je doet. Je bent gedreven en haalt je plezier uit nét dat stapje extra doen en er voor
iedereen de beste deal uit te slepen.
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Wat ga je doen?

Nieuwe relaties werven
Acquisitie (koud en warm)
Uitbouwen van bestaande relaties
Leads genereren & opvolgen
Offertes maken
Rapportage en voortgang invoeren in het CRM systeem

Competenties

Commercieel
Resultaatgericht
Georganiseerd
Contactgericht
Samenwerkend

Wat vragen we?

Je hebt MBO+ werk- en denkniveau
Je hebt passie & gedrevenheid
Je hebt financieel inzicht
Je kunt werken met excel & CRM systemen
Kennis van koffie en thee is een pré
Bereid om (intern) trainingen te volgen
In het bezit van een Rijbewijs B

Wat bieden wij?

Een marktconform salaris
Pensioenregeling
24 vakantiedagen
Bonusregeling
Auto van de zaak (met bijtelling)
Onkostenvergoeding
Mobiel
Laptop
I-pad
Functiegerichte opleidingen en trainingen
Bedrijfsfitness

Locatie:

Het betreft een buitenfunctie

Wie zijn wij
Wij zijn Hesselink Koffie, een écht familiebedrijf, waar we doen waar we goed in zijn: het
maken en leveren van de lekkerste koffie. Kernwaarden als kwaliteit en duurzaamheid staan
binnen ons familiebedrijf altijd centraal.
Wij vinden het belangrijk dat íedereen in de koffieketen blij wordt van onze koffie. Daarom
zien wij het als onze missie om aan alle schakels in de koffieketen waarde toe te voegen. Wij
selecteren met uiterste zorg enkel de beste koffiebonen. Wij werken alleen samen met
gecertificeerde partijen en branden onze melanges zelf. Hierdoor krijgt onze koffie de échte
Hesselink Koffie smaak en durven we te zeggen dat onze koffie gewoon echt lekker is. Naast
koffie heeft ons familiebedrijf ook een eigen theemerk Veine thee, producten voor bij de
koffie, koffiemachines- en automaten en bieden we totaalconcepten aan.
Bij Hesselink willen wij dat iedereen gelukkiger wordt van koffie. Daarom schenken wij de
koffie van morgen. Nu en in de toekomst. Wil je meer weten, ga dan naar onze website:
www.hesselinkkoffie.nl
Wij willen graag dat jij onderdeel wordt van onze organisatie en vinden het daarom
belangrijk dat je je herkent in onze kernwaarden:
Fair origin
Wij staan voor eerlijke productie, van de bron tot
de boer en de natuur.
Protecting Nature
Met de Hesselink Koffie Foundation zorgen we

voor een betere koffiewereld
Finest Beans

De fijnste bonen, rijke melanges en de beste
smaken. Dat maakt onze koffie nou echt ‘onze
koffie’.
Excellent Flavors
Bij Hesselink Koffie streven wij naar een uniek
smaakprofiel, waarbij kwaliteit en optimale smaak
gegarandeerd blijft.
Craftsmanship
Om de echte ‘Hesselink Koffie-smaak’ aan onze
koffie te geven, branden we de bonen zelf. Zodat
smaak en aroma zich optimaal ontwikkelen.
Sharing Moments

Bij koffie denken wij ook altijd aan de wereld om
ons heen. We werken zo circulair mogelijk aan een
duurzame onderneming.
Happiness
Koffie is niet alleen het product. Het is de beleving.
Met de Hesselink Koffie schenk je iedere dag een
verantwoorde kop geluk.
Pas jij in dit profiel en wil je graag werken bij een uniek familiebedrijf waar je ook nog eens
elke dag de lekkerste koffie én thee kunt drinken? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en cv naar
werkenbij@hesselinkkoffie.eu.
Wij kijken met belangstelling uit naar jouw motivatie.
Acquisitie aan de hand van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

