SRG International is een dynamische snel groeiende internationale FMCG organisatie op het gebied van
chocolade en zoetwaren producten. Onze klanten en leveranciers bevinden zich over de hele wereld.
Bekende namen zoals Nestle, Ferrero, Mars, Perfetti van Melle, Cloetta & Mondelez behoren tot onze vaste
leveranciers. De kans is vrij groot dat jouw chocoladereep door ons distributiecentrum in Oud Gastel is
gegaan.
Voor uitbreiding van ons enthousiaste team zijn wij op zoek naar een ervaren:
Area Manager Benelux (Fulltime)
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het gehele Benelux Sales Team.
Je geeft leiding, coacht en ontwikkelt je teamleden. Daarnaast realiseer je gezamenlijk omzet- en
marktaandeelgroei door een perfecte executie van het ontwikkelde Benelux sales plan en de daarbij
behorende kpi’s. Zelf onderhoud je ook contact met bestaande retailers en weet je als geen ander nieuwe
retailers te overtuigen met SRG International te gaan werken. Je volgt markttrends en weet deze te
vertalen naar groeikansen.
Is dit de vervolgstap in jouw commerciële carrière?
Profiel:
• Minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Je beschikt over visie en daadkracht en brengt een vernieuwende kijk met je mee;
• Sales-& Accountmanagement ervaring binnen FMCG, ervaring met top 3 Food retailers is een sterke
pré;
• Sterke leidinggevende en organisatorische vaardigheden met een proactieve probleemoplossende
houding;
• Je bent een team speler die interne en externe samenwerkingen kan uitbouwen;
• Beheersing in woord en geschrift van de Engelse taal, Franse taal is een pré;
• Je hebt een pragmatische ondernemende mind set.
Wat mag je van ons verwachten:
• Een afwisselende fulltime baan in een jong enthousiast team en in een snelgroeiend internationaal
bedrijf
• Informele cultuur met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden;
• Gezellige team activiteiten zoals after-work borrels;
• Marktconform salaris en goed arbeidsvoorwaardenpakket met pensioenregeling.
Interesse
Denk jij dat je het verschil kunt maken voor SRG International en voldoe je aan de gestelde eisen?
Stuur dan jouw sollicitatie, bestaande uit een up-to-date CV en een gerichte motivatie aan
vacatures@srgi.eu onder vermelding van de vacaturenaam.
Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

