Kapiteyn captain calla b.v. is, als onderdeel van de Kapiteyn group, een innovatieve veredelaar en
handelaar in topkwaliteit Calla’s. Sinds januari 2019 is Kapiteyn captain calla b.v. gevestigd in een
nieuwe locatie met optimale bewaar- en preparatiefaciliteiten.
Ter versterking van ons Calla team zijn wij op zoek naar een gedreven en ervaren:

ACCOUNTMANAGER (INTER)NATIONAAL
Fulltime
Wij zoeken een accountmanager met een internationale doelstelling om ons Captain Calla
programma wereldwijd verder te introduceren, teelttechnisch te ondersteunen en met onze bestaande
relaties contacten te onderhouden.
Met jouw ervaring in de bloembollensector ga je bestaande internationale en nationale contacten
onderhouden en zorgdragen dat ons Calla programma verder doorgroeit naar de top van de markt!
De functie:
• Onderhouden en uitbouwen van bestaande en nieuwe relaties
• Op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden in binnen- en buitenland door actieve
marktbewerking
• Vertalen van klantwensen en potentie voor groeiperspectieven in bestaande en nieuwe
afzetmarkten
• Regelmatig internationaal reizen om klanten te bezoeken
• Bijbehorende administratieve verwerking van offertes en orders
• Zorgdragen voor het behalen van een optimale productie bij onze afnemers
Jouw profiel:
• HBO werk- en denkniveau
• Minimaal twee jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie
• Agrarische achtergrond of enige affiniteit daarmee
• Je bent een ondernemend, analytisch, ambitieus en stressbestendig persoon die zelfstandig
en in teamverband kan werken
• Goede beheersing van de Engelse taal, extra vreemde taal is een pré
• Bereidheid om internationaal te reizen
• Je zult de intern beschikbare Calla teeltinformatie spoedig eigen moeten maken. Ons ervaren
Calla Team zal je hierin volledig steunen.
Word jij onze nieuwe collega?
Kapiteyn biedt je een zelfstandige fulltime baan binnen een groeiende, dynamische en innovatieve
onderneming in een resultaatgericht en professioneel verkoopteam. Daarnaast heeft Kapiteyn een
goede werksfeer waar met veel plezier wordt gewerkt binnen een ervaren Calla team met
gemotiveerde collega’s.
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel en past de cultuur van een Noord-Hollands familiebedrijf
bij jou? Aarzel dan niet en stuur je c.v. en motivatie naar vacatures@kapiteyn.nl.
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