
 

 
Accountmanager Benelux 

 

 

Fruity Line, opgericht in 2008, is een jonge, sterk groeiende, internationaal opererende 

onderneming met de focus op het produceren van verse, premium vruchten- en 

groentesappen, smoothies en shots. Fruity Line is Europees marktleider sinds 2015. 

We sourcen wereldwijd de meest verse en smaakvolle groenten en fruit die we 

rechtstreeks naar onze Nederlandse productieplant in Ochten transporteren om daar 

te verwerken. 

Bij Fruity Line werken momenteel ca. 400 medewerkers. De bedrijfscultuur van Fruity 

Line kenmerkt zich als betrokken, hands-on en no-nonsense. 

 
Ter uitbreiding van ons salesteam zijn we per direct op zoek naar een Accountmanager Benelux.  
 
Functie  

 Je onderhoudt de relaties met en bent sparringpartner voor bestaande retail en foodservice klanten in 
de Benelux. 

 Je bent medeverantwoordelijk voor het opzetten en opvolgen van business development trajecten bij 
met name bestaande major accounts, maar ook bij potentiële nieuwe klanten. 

 Je treedt als sparring partner op voor relaties op basis van inhoudelijke product- en proceskennis, 
productontwikkeling, marktkennis en forecasting. 

 Je bent een gedegen onderhandelingspartner wanneer het over prijzen, betalingscondities en andere 
leveringsvoorwaarden gaat. Daarnaast verzorg je de juiste interne follow-up hiervan. 

 Je begeleidt klantspecifieke productontwikkelingsprojecten en denkt proactief mee met klanten om 
nieuwe kansen in de markt te benutten. 

 Je werkt actief samen met de collega's van het commerciële team, de afdeling inkoop, 
productontwikkeling en operations. 

 
Profiel  

 Een relevante opleiding op minimaal HBO niveau bv HEAO, HES of Bedrijfskunde. 
 Relevante ervaring in een commerciële functie, bij voorkeur internationaal gewerkt in FMCG, richting 

retail, foodservice, out of home en daarbij gewend om private label producten te verkopen.  
 Ervaring of kennis van verse producten of vers dynamiek is een pré.   
 Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en Engels.   

Aanbod  
Een dynamisch, vooruitstrevend en internationaal georiënteerd bedrijf dat volop in ontwikkeling is en nog 
steeds een sterke groei doormaakt. De platte organisatie laat veel ruimte voor eigen initiatief. Daarbij horen 
een marktconforme salariëring (in overeenstemming met achtergrond en ervaring) en overige aantrekkelijke 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Reageren 
Voor meer informatie kun je terecht bij Bram Nederlof, telefonisch bereikbaar op 0344 672030. 
Je schriftelijke sollicitatie met cv kun je mailen naar: hilde.vanduijn@fruity-line.nl 
 


