
 

Delinuts en noten zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Delinuts is 

echter veel meer dan alleen noten. Het bedrijf is naast noten ook dé specialist 

op het gebied van pinda’s, zuidvruchten en rijstcrackers. Vanuit deze expertise is het assortiment 

uitgebreid met diverse aanverwante artikelen. Wat te denken van zaden en pitten, de heerlijkste 

chocoladeproducten, gedroogd fruit en groente- en fruitchips? Het bedrijf volgt de markttrends op 

de voet en is continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten en verpakkingen.  

 

Delinuts staat bekend als betrouwbare en deskundige organisatie met een verrassende en 

gevarieerde productlijn. Van over de hele wereld worden de allerlekkerste producten geïmporteerd, 

met uiterste zorg geselecteerd en onderworpen aan strenge kwaliteitseisen. Delinuts is 

gecertificeerd volgens BRC, IFS en SKAL. De meer dan 500 kwalitatief hoogwaardige producten uit 

het vaste assortiment, aangevuld met 1.000 klant specifieke producten, worden niet alleen aan 

klanten in Nederland geleverd, maar gaan heel Europa door.  

 

Ter versterking van onze organisatie zoeken wij een geschikte kandidaat voor de vacature:  

 

Accountmanager buitendienst NL (ft) 

Specialisme speciaalzaken en ambulante handel 

 

Zoeken we jou? 

Heb je hart voor speciaalzaken en warenmarkten en ervaring met het verkopen van FMCG binnen 

deze marktsegmenten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Voor het onderhouden van de contacten met onze bestaande klanten en de acquisitie van nieuwe 

klanten in de Nederlandse markt zoeken wij een enthousiaste accountmanager buitendienst.  

Je werkgebied beslaat heel Nederland dus je bent veel onderweg. Naast je bezoeken aan onze 

klanten, waarbij je passend advies geeft over presentatie, assortiment en prijzen, zal je ook 1 á 2 

dagen in de week op kantoor in Ede aanwezig zijn voor o.a. administratieve verwerking van je 

bezoeken, orderverwerking en telefonisch klantencontact. Je werkt nauw samen met de 

commerciële binnendienst en rapporteert aan onze Verkoopleider . Wij zorgen ervoor dat je je werk 

goed kunt doen door je de beschikking te geven over een telefoon, laptop en een representatieve 

auto van de zaak.  

 

Waar ben je verantwoordelijk voor: 

- Realiseren en maximaliseren van de doelstellingen binnen de toegewezen verkoopkanalen 

- Bezoeken van de klanten aan de hand van een door jou opgestelde bezoekplanning  

- Adviseren van de klant op productgebied, toepassingsmogelijkheden, trends en ontwikkelingen 

- Uitbreiden van ons marktaandeel door middel van acquisitie van nieuwe klanten 

- Beheren van verkoopcontracten en vastleggen van activiteiten in Dynamics Navision  

- Deelname aan (diverse) beurzen 

 

 

 



 

 

Wat breng je mee?  

- Minimaal MBO werk- en denkniveau en een afgeronde commerciële opleiding  

- Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie 

- Grote affiniteit met (kaas)speciaalzaken en ambulante handel 

- Relevante werkervaring in de noten- en zuidvruchtenbranche of vergelijkbare handel is een pre  

- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk  

- Ruime ervaring met MS Office en bij voorkeur ook Navision  

- Proactieve houding, accuraat, integer, betrouwbaar, flexibel, communicatief en stressbestendig  

 

Wat bieden wij? 

- Een afwisselende, dynamische en uitdagende functie binnen een uiterst succesvolle onderneming 

en professionele organisatie om trots op te zijn  

- Een goed salaris en uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een laptop, 

telefoon en representatieve auto van de zaak 

- Onze locatie is gevestigd in Ede, GLD 

 

Spreekt jou dit aan? Stuur dan CV mét motivatiebrief naar Bart Fris (Verkoopleider), 

bart.fris@delinuts.nl  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


