
 

 
Windmolenkaas BV is een modern, groeiend familiebedrijf in Woerden waar de lekkerste  

Verse Roomkaas in verschillende smaak- en verpakkingsvarianten wordt geproduceerd. 

Wij leveren onze ambachtelijke Roomkaas aan supermarkten, horeca en industrie. 

Ons team is enthousiast, innovatief en gaat voor kwaliteit! Onze passie bepaalt de sfeer!  

 

Ben jij iemand die zowel bestaande als nieuwe klanten enthousiast weet te maken voor onze 

roomkaasproducten van topkwaliteit en creëer jij dé gunfactor? Kom jij het beste tot je recht in 

een innovatieve, dynamische omgeving waarin jij nauw betrokken bent bij de verdere groei en 

ontwikkeling van onze organisatie? Solliciteer dan op deze uitdagende en veelzijdige functie. 

 

 

Wie zoeken wij: 
Wij zijn op zoek naar een accountmanager met focus. Jij bedenkt verkoopstrategieën en werkt 

hierin samen met de afdeling marketing. Je bent en blijft op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen in de foodbranche en je bezoekt beurzen. Vanuit je commerciële en proactieve 

houding ben je in staat kansen te signaleren, te creëren en om te zetten in successen.  

Wat mag jij doen: 

 Onderhouden en bouwen aan ons relatiebestand 

 Verkoopkansen zoeken bij zowel huidige als nieuwe klanten 

 Offertes opstellen en de deal binnenhalen 

 Inzetten van acties, promoties en introducties 

 Ontwikkelingen volgen en kansen zoeken en hierop anticiperen 

 Je bedenkt marktstrategieën en helpt bij marketingcampagnes 

 Verzorgen van rapportages en prijsafspraken verwerken 
 
Wat vragen wij van jou: 

 Relevante werkervaring in een commerciële job 

 Affiniteit met food, genieten van lekker eten 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Proactief, zelfstandig, verantwoordelijk, gestructureerd 

Wat kunnen wij jou bieden: 

 Top - salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring) 

 Groeien in je persoonlijke ontwikkeling d.m.v. opleidingen/trainingen 

 Afwisselende baan in een groeiende, dynamische organisatie 

 Onderdeel van een gezellig familiebedrijf waar de lijnen kort zijn 

 

Ben jij enthousiast? 

Dan willen wij je graag beter leren kennen. Stuur je motivatie en CV naar 

vacature@windmolenkaas.nl. 

Voor meer informatie kijk op www.windmolenkaas.nl, onderaan de pagina bij ‘Nieuws’.  

Heb je nog vragen, aarzel dan niet en bel naar Koos van der Wind 06 53 72 82 93 

Wij kijken naar je reactie uit! 

 

 
Windmolenkaas BV • Oostzee 16 • 3446 CH Woerden • 0348 412 555 

Accountmanager – Verkoper (fulltime) 

 

http://www.windmolenkaas.nl/

