
 

 

Wij zijn op zoek naar een Account Manager I Poeldijk I 40 uur 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de volledige orderafhandeling van onze klanten. Je 

beantwoord vragen van klanten en je stelt de offertes op. Indien er specifieke verpakkingseisen worden 

gesteld aan het product, maak jij de productieorder. Zo zorg je ervoor dat de producten in juiste 

(klein)verpakkingen en voorzien van de bijbehorende labels naar de klant gaan. Tevens stem je de orders af 

met de afdelingen Productie en Kwaliteit.  

 

Je checkt dagelijks of de orders correct zijn verwerkt en je verzorgt de administratieve afhandeling. Voor 

vragen en problemen ben jij het aanspreekpunt. In jouw dagelijkse rol ben je de verbindende factor tussen 

Account Management, de afdeling Operations en onze klant. Naast eigen inhoudelijke taken, ontzorg en 

werk jij samen met je collega’s van de commerciële afdeling om onze klanten optimaal te bedienen. 

 

Functie eisen 

• Je staat aan het begin van je carrière en hebt de commerciële ambitie om door te groeien. 

• Je bent zelfstandig en proactief in het uitvoeren van je functie. 

• Je neemt zelf beslissingen in het belang van de organisatie en klant. 

• Je schakelt snel en kunt prioriteiten te stellen.  

• Je hebt kennis van zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift.  

• Je kunt flexibel omgaan met je werktijden en bent bereid om incidenteel op zaterdag(ochtend) te 
werken.  

• Ervaring in een branche met dagverse producten (food of bloemen & planten) is een pré. 

• Kennis van Green Commerce is een grote plus.  
 

Wat wij bieden 

• Een marktconform salaris. 

• Een uitdagende functie, waarin jij het verschil kunt maken. 

• Een open cultuur, waarbij je samenwerkt met betrokken en energieke collega’s.  

• Een leuke & groeiende organisatie waarbij voor jou veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling                   
& opleiding. 

 

Wie zijn wij? 
Bij Euro West worden dagelijks grote hoeveelheden groenten en fruit verpakt en/of verhandeld. Ook 
hebben wij een uitgebreide Rijpafdeling. Ons bedrijf kent een lange historie, welke terug gaat tot het jaar 
1970. Als je een indruk wilt krijgen van onze organisatie, bezoek dan onze website en social media kanalen! 
 

Enthousiast geworden?  
Stuur dan je sollicitatie voorzien van een CV en motivatiebrief naar hr@euro-west.nl. Heb je nog vragen 
over deze vacature, neem dan contact op met ons HR team, telefoonnummer 0174-820478. 


