
 
 

 
 

Vacature Sales support (28 - 40 uur) 

Starter HBO commerciele economie of retailmanagement 

 
De Smaakspecialist is een organisatie met een missie: wij geloven namelijk in de kracht en 
noodzaak van verantwoorde voeding voor een leefbare wereld! Samen delen wij de passie 
voor goed, bewust en lekker eten. 
 
Dagelijks inspireren wij miljoenen mensen met onze producten. Dit doen wij onder andere 
met onze merken: BioToday, Smaakt, RAW Organic Food, Consenza en Seamore. Onze 
producten zijn niet alleen heel lekker en van hoge kwaliteit, maar ook geproduceerd met 
aandacht en liefde voor mens, dier en natuur. Ons doel is om de aanschaf van biologische 
producten laagdrempelig te maken, waardoor zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van 
verantwoord eten.  
Voor ons staat verantwoord ondernemen centraal. Daarnaast spelen kennis- en 
inspiratiedeling een belangrijke rol. Onze impactprojecten KidsProef, Organic Kitchen en Bio 
Proeflokaal leveren hier een substantiële bijdrage aan. Sinds 2018 is de Smaakspecialist een 
B Corp gecertificeerd bedrijf. Daarmee voldoen wij aan strenge eisen op het gebied van 
sociale- en milieuprestaties, transparantie en aansprakelijkheid.  
 
Ons hoofdkantoor bevindt zich midden in de natuur in Ulvenhout op Landgoed Luchtenburg. 
Daarnaast hebben wij een distributiecentrum en verschillende productielocaties. Onze 
organisatie staat alles behalve stil en is volop in ontwikkeling. Binnen ons Sales Team zijn we 
daarom per direct op zoek naar ondersteuning voor onze Sales afdeling: 
 
Vacature Sales Support 
Starter HBO Comerciele Economie of retailmanagement 
 
Je takenpakket bestaat onder andere uit: 

• Aanspreekpunt voor (potentiële) klanten met vragen en/of klachten (zowel 
telefonisch als schriftelijk) 

• Ondersteunen van de (Internationale) Accountmanagers 
• Uitwerken van offertes 
• Notuleren bij meetings 
• Verantwoordelijk voor het up to date houden van klantportals 
• Ondersteuning bij de organisatie van (internationale) beurzen 
• Verantwoordelijk voor een pro actieve en creactieve benadering van klanten en 

prospects middels het versturen en opvolgen van sample pakketten. 



 
 

 
 

Wat verwachten wij van jou? 

• HBO opleidingsniveau, bij voorkeur richting Commerciele Economie of retailmanagement 
• Schoolverlater met bij voorkeur (stage)ervaring op het gebied van verkoop in de 

foodbranche of retail 
• Je wordt enthousiast over de termen: klantgerichtheid, communicatief vaardig, 

initiatiefrijk, plannen en organiseren, zelfstandig, flexibele houding, kunnen denken in 
creatieve oplossingen en gestructureerd werken 

• Uitstekende kennis van MS Office, met name Excel 
• Affiniteit met onze producten en verantwoorde voeding in het algemeen 
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
• Woonachtig in de omgeving van Breda. 
 
Wat kan je van ons verwachten? 
• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden. 
• Werken midden in de natuur op Landgoed Luchtenburg met dertig enthousiaste 

collega’s!  
• Mogelijkheid tot een één op één traject met een personal coach. 
• Elke dag een heerlijke home-made bio lunch. 
• Mogelijkheid om wekelijks deel te nemen aan een sport programma met een personal 

trainer.  
 
Werken bij de Smaakspecialist is een unieke kans om impact te maken in de dynamische 
wereld van health food. Om samen het verschil te kunnen maken, omarmen we diversiteit 
en waarderen we elkaars verschillen. We zijn allemaal anders, maar ook allemaal gelijk; 
iedereen is welkom en de boerenschuurdeur staat open! 

Interesse en beschikbaar op korte termijn? Stuur dan je CV en korte motivatie naar 
HRM@desmaakspecialist.nl t.a.v. Daiëlle Rikken.  

mailto:HRM@desmaakspecialist.nl

