
Sales / Export Manager AGF 
m/v (fulltime)

Bij Waterman Onions BV in Emmeloord draait alles om uien. Wij kopen uien van telers in 
binnen en buitenland en leveren die gesorteerd en verpakt aan onze klanten wereldwijd. 
Elke partij uien is anders en iedere klant heeft eigen wensen. Onze dagelijkse uitdaging is 
om in dit speelveld voor onze klanten de best passende kwaliteit te leveren. Wij noemen dit 
‘Excellence in the world of Onions’. Waterman Onions staat binnen de branche bekend als 
een betrouwbare en innovatieve partner. Om deze positie vast te houden en om nog beter in 
staat te zijn om de juiste leverancier aan de juiste klant te koppelen zijn wij op zoek naar een:

waterman-onions.nl

Functie 

In deze functie ben je samen met je collega’s Salesmanagers verantwoordelijk voor de gehele verkoop van Waterman, 

dat betekent naast de verkoop van uien ook verkoop van andere AGF- en/of Foodproducten. Je beheert je eigen 

klantenkring en afzetmarkt. Naast succesvolle verkoop gaat het om het opbouwen van hechte relaties met afnemers, 

daartoe bezoek je klanten en beurzen in binnen- en buitenland. En heb je een scherp oog voor marktontwikkelingen, 

prijs en kwaliteitsverhoudingen. Je levert een actieve bijdrage aan het sales- en marketingbeleid van Waterman; je 

signaleert kansen in de markt en weet deze ook om te zetten in resultaat. 

Functie-eisen

De salesmanager die wij zoeken heeft….

 • ervaring met de verkoop van AGF- en/of Foodproducten

 • een HBO diploma (of MBO+)

 • goede beheersing van de Engels taal met een 2e vreemde taal daarnaast (Duits, Frans en/of Spaans)

en is…..

 • Commercieel en resultaatgericht

 • Zelfstandig

 • Gewend aan hectiek en tegelijkertijd goed georganiseerd in zijn/haar werk

 • Bereid om internationaal te reizen

We staan ook open voor kandidaten die geen ervaring hebben en binnen Waterman het vak willen leren!

Interesse?

En wil je werken bij een internationaal, groeiend en gezond bedrijf met prima arbeidsvoorwaarden? 

Stuur een email naar m.zoodsma@dzenpartners.nl Heb je vragen? Bel dan met DZ & Partners (T: 0527 - 61 94 68).
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