verkoopadviseur groothandel
Bedrijfsprofiel
DELMO GROEP is een handelsbedrijf in benodigdheden en machines
voor de voedingssector. De groepsactiviteiten zijn onderverdeeld in
Techniek: advisering en verkoop van en serviceverlening aan
machines en installaties en Groothandel: handelsactiviteiten en
logistieke diensten.
Delmo Groothandel b.v is in staat vanuit kennis en een steeds actueel leveringsprogramma een
passend advies uit te brengen en daarbij de juiste producten aan te bieden. De eigen logistieke
dienst levert de producten in elke maat en/of frequentie die de klant wenst. Delmo Groothandel
biedt vanuit haar organisatie niet slechts producten, maar plaatst dit in partnerschap, een complete
dienstverlening op gebied van benodigdheden voor de voedingssector.
Functieomschrijving
Ben jij de accountmanager die deze job als een maatpak past?
We zoeken een verkoopadviseur pur-sang. Jij weet alles van de producten in je portfolio en nog
meer..alles van je klanten of potentiële klanten. Je hebt een voorkeur voor kwaliteit, sterke merken
en weet dat de voedingssector een state-of-art sector is waar vandaag eerst komt en morgen altijd
later is. Je bent zo'n verkoper die weet dat verkopen begint met dienen en dat gunning gecreëerd
moet worden en die dat ook voor mekaar krijgt.
Je weet bestaande klanten te interesseren voor nieuwe producten en oplossingen, maar ook
nieuwe opdrachtgevers weet je te werven. Je focust op de volle breedte van de voedingssector.
Van klein tot groot en van surf en turf tot vega. In deze salesfunctie ben je het gezicht van Delmo
Groothandel in jouw regio.
Jij:

Wij:

wilt een full time baan;
bent actief, alert en leergierig;
bent een teamspeler, die ook zelfstandig z'n planning weet te maken en uitvoeren;
weet dat luisteren beter verkoopt dan praten;
bent bekend met de voedingssector;
bent een doorzetter, geen 9tot5-type;
woont in de provincie Limburg of (Oost-)Noord-Brabant

zijn een plat georganiseerd bedrijf, korte lijnen snel schakelen;
geven ruimte aan ontplooien en ontwikkelen;
zetten een bedrijfsauto, telefoon en wat verder nodig is om je werk goed te doen voor je klaar;
bieden goede primaire en secundaire voorwaarden, Delmo wil een goede werkgever zijn.
Zijn samen één: Delmo Groothandel is met Delmo Techniek de leverancier van alles wat
voeding produceren en verkopen makkelijk maakt. Van mesje tot verpakking en van borstel tot
specerijen.
vinden partnerschap belangrijk: samen met de klant werken naar beter! Dat doen we met zo'n
60 collega's, al sinds 1963.

Spreekt bovenstaande jou aan? Bel voor informatie naar 088-8543 800 en vraag naar Renske of mail
direct je sollicitatie en c.v. We maken dan graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek!

Wilt u solliciteren? Stuur dan uw brief voorzien van C.V. naar vacature@delmo.nl of
Delmo Groothandel b.v.
t.a.v. Dhr. F.O. de Leede
Edisonstraat 14
2809 PB GOUDA
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

