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Gaat jouw hart sneller kloppen van (verantwoord) eten en is sales je daarnaast op het lijf 

geschreven? Dan zijn wij je 30 nieuwe collega’s. 

De wereld ligt aan onze voeten en daarom zoeken wij een Junior Accountmanager die er samen 

met het New Business team voor gaat zorgen dat deze veroverd wordt! 

De Smaakspecialist is een organisatie met een missie: verantwoorde voeding toegankelijk maken 

voor iedereen. Dagelijks inspireren wij miljoenen mensen met onze producten. Onze drie 

belangrijkste merken zijn BioToday, Smaakt en RAW Organic Food. Naast het biologisch 

productassortiment, spelen kennis- en inspiratiedeling bij deze missie een belangrijke rol. Onze 

impactprojecten KidsProef, Organic Kitchen en Bio Proeflokaal leveren hier een substantiële bijdrage 

aan. 

Onze producten zijn niet alleen heel lekker en van hoge kwaliteit, maar zijn ook geproduceerd met 

aandacht en liefde voor mens, dier en natuur. Ons doel is om de aanschaf van biologische 

producten laagdrempelig te maken en mensen te inspireren om verantwoord te eten. Op kantoor 

werken wij met ruim 30 medewerkers. Daarnaast hebben wij een distributiecentrum in Tilburg en 

verschillende productielocaties. We delen allemaal een passie voor goed, bewust en lekker eten. 

Wat ga je doen? 

• Acquisitie, met voornamelijk, internationale prospects 

• Opvolging geven aan gegenereerde leads 

• Actieve bijdrage leveren aan Internationale beurzen 

• In kaart brengen en analyseren van verschillende internationale markten 

• Uitwerken van offertes  
 

Wat verwachten wij van jou? 

• Afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur richting commercie) 

• Tenminste 2 jaar ervaring in een salesfunctie in een internationale omgeving 
(accountmanager of actieve binnendienst) 

• Ervaring met export naar landen buiten de EU is een pré 

• Lef, passie en drive om deals te sluiten 

• Connectie kunnen maken met mensen van verschillende culturen 

• Creatief in acquireren 

• Hoofd- van bijzaken onderscheiden 

• Leergierig en flexibel 

• Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Franse taal is een must 

• Ook nog meer talen is wenselijk (bijv. Italiaans, Spaans, Arabisch, etc…) 

• Representatief en woonachtig in de buurt van Breda 

• Affiniteit met gezonde voeding en een verantwoorde levensstijl  
Werken bij de Smaakspecialist is een unieke kans om je kennis en internationale saleservaring te 

vergroten in een groeiende, dynamische organisatie die zich kenmerkt door resultaat- en 

klantgerichtheid, samenwerking en innovatie. Kun je niet wachten om te starten? Stuur dan snel je 

CV en korte motivatie naar HRM@desmaakspecialist.nl t.a.v. Daiëlle Rikken.  
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