Froconsur is specialist in im- en export van diepgevroren vis, schaal- en schelpdieren uit voornamelijk het
Verre Oosten en Afrika en bestemd voor de Europese markt. Wij kiezen voor een uitgekiend assortiment om
onze klant zo goed mogelijk te kunnen informeren over onze producten, waardoor onze klant altijd op de
hoogte is van de laatste marktontwikkelingen. We werken met ongeveer 20 gemotiveerde medewerkers
gezamenlijk om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Junior Accountmanager
m/v (fulltime)
Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:
Als Junior Accountmanager word je opgeleid voor de functie van Accountmanager. Je begint met een
opleiding die zal bestaan uit het meelopen en meewerken op alle afdelingen binnen het bedrijf, zodat je de
business goed in de vingers krijgt. Daarna is het doel verantwoordelijk te worden voor één bepaalde markt.
Deze markt staat niet vast en zal worden bepaald na gelang je talenkennis, jouw ontwikkeling en dat van de
organisatie. Een accountmanager beheert zijn/haar eigen portefeuille en is regelmatig in het buitenland op
reis in verband met klantbezoeken.
Jouw profiel:
Je hebt bij voorkeur een afgeronde HBO/WO opleiding met een commerciële richting. Je bent ambitieus en je
staat aan het begin van je carrière. Vanzelfsprekend beheers je de Nederlandse en Engelse taal. Verder
beheers je één van de volgende talen vloeiend: Frans, Italiaans, Portugees of Spaans. Affiniteit met seafood is
een pre.
We zijn op zoek naar een klantgericht, resultaatgericht en stressbestendig persoon. Die ook een sterk
analytisch vermogen heeft, een echte teamplayer is en van reizen houdt.
Wat wij bieden:
Wij bieden een uitdagende functie met groeipotentieel in een dynamische jonge organisatie met leuke
collega’s. Je werkweek is 40 uren per week. Arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Reageren en informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande functie kun je contact opnemen met Jan Drost, 058-2160057.
Je sollicitatiebrief met CV kun je vóór 31 mei 2016 per mail richten aan: drost@froconsur.com. O.v.v.:
Vacature Junior Accountmanager.
Adres: Froconsur BV., Willemskade 11, 8911 AX Leeuwarden.
Website: www.froconsur.com
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