
 
 

 

 

Teeling Petfood is een groeiende 
organisatie binnen de Petfood 
branche. Met onze twee 
fabrieken in Nederland, zijn we 
actief op het gebied van natvoer  
voor honden en katten. 
Daarnaast produceren we worst 
en hamburgers voor honden. 
 
In Hoogeveen  produceren we  
natvoer in aluminium cups. En in 
Heerhugowaard produceren we 
eveneens natvoer in aluminium 
cups en daarnaast worst en 
hamburgers. 
 
Bij Teeling Petfood kom je in een 
dynamische omgeving met 
collega’s die samen vooruit 
willen. 
 
Continu streven naar kwaliteit, 
efficiency en service waarbij de 
winstgevendheid van zowel 
Teeling als haar klanten voorop 
staat. 
 
Vooruit willen betekent vooruit 
komen bij Teeling. Er is ruimte 
voor eigen ontwikkeling en oog 
voor talent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teeling Petfood B.V. 
Tel.: 085-4841800 
www.teelingpetfood.com 

 

 

 

 Voor onze locatie in Harderwijk zijn wij op zoek naar een 

KEY ACCOUNTMANAGER SALES (40 uur) 

Functie omschrijving 
Doel van de functie is het beheren van klanten en het vergroten van het marktaandeel van Teeling, in de 
nationale en internationale markt. 
De Key Accountmanager is verantwoordelijk voor de verkoop van alucups, worst en hamburgers voor 
hond en kat. Stelt zichzelf uitdagende, maar realistische financiële en commerciële doelstellingen en 
stemt deze af met de Algemeen Directeur. De Key Accountmanager is verantwoordelijk voor en draagt 
zorg voor het behalen van de eigen financiële en commerciële doelstellingen. De Key Accountmanager 
signaleert trends- en marktontwikkelingen en vertaalt deze naar een accountplan, waarin commerciële 
activiteiten, planning en omzetbegroting uitgewerkt zijn. Is bevoegd om binnen gestelde kaders het prijs- 
en margebeleid toe te passen. De Key Accountmanager initieert, bouwt op en onderhoudt contacten met 
klanten en potentiële klanten. Analyseert problemen en draagt de daarbij behorende oplossingen aan. 
Verzorgt in- en externe verslaglegging, stelt commerciële rapportages op en onderhoudt de bedrijven 
database. 

 
Hoofdtaken 

 Maakt het budget voor het werkgebied, voor wat betreft omzet, winst en kosten 

 Maakt  accountplannen per klant en organisatie, bewaakt, controleert en stuurt bij. Afsluiten van 
(contract) onderhandelingen mbt jaarafspraken en acties. 

 Legt klantkennis vast en zorgt dat interne partijen geïnformeerd zijn. Is verantwoordelijk voor het 
uitbouwen van de sales bij bestaande klanten. Bezoekt klanten en voert locatiebezoeken uit. 

 Volgt de omzetresultaten per account en initieert wanneer nodig actie(s). 

 Realiseert additionele omzet en continuïteit in de verkoop. 

 Voert zelfstandig onderhandelingen en stelt offertes en/of orders op. 

 Vertaalt klantbehoeften in salesdoelstellingen en de juiste producten en service. 

 Introduceert nieuwe producten/concepten, presenteert marktontwikkeling bij bestaande klanten 

 Aanspreekpunt voor klanten en is dé adviseur en specialist op het gebied van diervoeding 

 Bouwt netwerk uit en acquireert nieuwe klanten, benadert de markt proactief, verzorgt 
productpresentaties. 

 Aanspreekpunt  mbt planning/Product Development/Supply Chain/Finance gerelateerde zaken 

 Neemt deel aan diverse overlegvormen en organiseert het Sales-overleg 

 Bewerkt resultaatgericht en proactief potentiële accounts. 

 Vervangt collega (key)accountmanagers bij afwezigheid. 
 
Functie-eisen 

 HBO- IBMS/IBL/CE of andere relevante studie, trainingen op het gebied van verkoop, presentatie en 
onderhandelen zijn een pre 

 7-8 jaar, bij voorkeur in privat label – retail – FMCG, ervaring binnen een voedingsmiddelen- 
omgeving is een pre, ervaring binnen de petfood branche is zeer gewenst 

 Gedegen kennis van Officepakketten en Exact 

 Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. Kennis van Frans en Spaans is 
een pre 

  Wil reizen in het binnen- en buitenland 
 Competenties: markt- en commerciële gerichtheid, zelfstandig, initiatief, stressbestendig, 

communicatief 
 Bij voorkeur woonachtig op maximaal 45 minuten reisafstand van Harderwijk 

 
Vragen en/of solliciteren? 
Je kunt jouw sollicitatie sturen naar Mathilde Hollegien (HR manager) via e-mailadres: 
personeelszaken@teelingpetfood.com  
Indien je niet voldoet aan bovenstaande ervaring en eisen, verzoeken wij je niet te reageren. Sollicitaties 
die niet aansluiten op bovenstaand profiel, nemen wij niet in behandeling. 
Acquisitie stellen wij niet op prijs. 
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