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A. PRESENTATIE BEDRIJF 
De DelmoGroep biedt vanuit haar beide werkmaatschappijen zowel hoogwaardige apparatuur alsook beno-
digdheden voor de voedingsmiddelen producerende en verkopende bedrijven. Zij rekent bedrijven en ander-
soortige organisatie tot haar (potentiële) klantenkring, binnen de gehele bedrijfskolom, van slachterij tot 

retailorganisatie en alles wat daar tussen en omheen opereert. Daarnaast biedt zij diverse producten waar-
van zij primair nationaal handelscontact is ook aan wederverkopers aan. “Korte lijnen, snel schakelen en 
voortdurend adequaat inspelen op trends en verwachtingen, daarbij doen wat je belooft en zeggen wat je 
doet.” Dat is kort samengevat de stijl van Delmo, mooi vertaald: kwaliteit bieden in product en handelen.  

 

B. PRESENTATIE FUNCTIE 
De functie van Key Accountmanager (KAM) is (deels) nieuw binnen de organisatie en dient een belangrijke 
toegevoegde waarde te leveren voor de omzetdoelstelling. Het werkgebied strekt zich over heel Nederland. 
Tot de te bewerken klanten behoren zowel bestaande als nieuwe klanten binnen de retail- en industriële 
organisaties. 
De verkoopleiding stelt met de KAM het te bewerken prospectbestand van zowel bestaande als potentiële 
klanten vast. De KAM neemt zelf initiatief om deze lijst aan te passen. 

 

C. VERANTWOORDELIJKHEDEN - KEY ACCOUNT MANAGER 
De KAM is verantwoordelijk voor new business en het uitbouwen van bestaande klanten. Hieronder vallen 
commerciële activiteiten zoals het zoeken, vinden en signaleren van kansen. Het uitbrengen van offertes, 
onderhandelen over en afsluiten van orders conform de processen in het bedrijfssysteem. 

 

D. DE TAKEN VAN DE KEY ACCOUNT MANAGER BESTAAN UIT: 
 Oplossingsgericht verkopen gebaseerd op continuïteit en kwaliteit. 
 Op tactisch en strategisch niveau contacten leggen en onderhouden bij potentiële en bestaande 

klanten. 

 Verantwoordelijk voor orders en correcte afhandeling bij verworven klanten. 
 Ontwikkelen van concepten in samenwerking met de klant waaruit onze organisatie omzet realiseert. 
 Het bezoeken van en deelnemen aan bijeenkomsten als beurzen, evenementen en klantspecifieke 

momenten. 
 De wensen en behoeften van opdrachtgevers inventariseren en analyseren. 
 Potentiële klanten overtuigen van de meerwaarde van onze organisatie en (mede) daarmee werven 

als klant. 
 Het monitoren van de (omzet-)ontwikkeling van de key-accounts en daarop anticiperen. 
 De KAM legt verantwoording af aan de verkoopleiding. 

 

E. KWALITEITEN EN VEREISTEN - KEY ACCOUNT MANAGER 
De KAM beschikt over de volgende competenties: 

 HBO werk- en denkniveau. 
 Ruime commerciële ervaring in een vergelijkbare functie. 
 Ervaring met oplossingsgericht verkopen. 
 Bewezen kennis van het kunnen omgaan met en acteren op diverse niveaus binnen de klant-

organisaties. 
 Ervaring en bewezen capaciteiten met multilevel- and solution selling. 

 In staat tot het vertalen van business opportunity’s naar het portfolio. 
 Goede communicatieve vaardigheden zowel verbaal als schriftelijk in het Nederlands en Duits. 
 De KAM heeft kennis van strategische accountplanning. 
 Kennis van en ervaring met verkoopprocessen in de zakelijke dienstverlening. 
 Affiniteit met of kennis van de foodbranche in z’n algemeenheid is een voorwaarde. 

 

F. SAMENGEVAT 
Als KAM ben je verkoop- en resultaatgericht en in staat om nieuwe klanten te overtuigen van de voordelen 

die Delmo kan bieden. Verder ben je een betrouwbaar mens, zowel intern als voor de klant. Je doet wat je 
zegt en zegt wat je doet, een teamspeler. Je neemt de naam van een concurrent buiten de bedrijfsdeur 
nimmer in de mond, geniet van orders en durft er om te vragen. Je bent een netwerker, analytisch, integer 
en geloofwaardig, communicatief en overtuigend.  

 

G. SOLLICITEREN 
Herken je jezelf in het profiel en heeft de vacature je interesse?  

Stuur dan je sollicitatie met c.v. naar vacature@delmo.nl 
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