
 
 

Wat doen wij? 

Joannusmolen, gevestigd in Cuijk, is een Nederlands familiebedrijf dat actief is in de levensmiddelen 

sector. Vanuit duurzame uitgangspunten richten wij ons specifiek op biologische 

consumentenproducten. Wij zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ondanks dat we 35 jaar bestaan, 

heerst er binnen Joannusmolen een start-up mentaliteit. Daarnaast ervaren we een continue drive om 

vanuit kansen en technologische ontwikkelingen, met innovatieve producten op de markt te komen om 

onze consument te verrassen! 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een informeel team en werken hard om onze doelen te bereiken, maar we houden ook van 

gezelligheid. Zo hebben we een actieve personeelsvereniging en luiden we jaarlijks de zomer in met 

een barbecue voor het hele team en hun partners en kinderen. Juist doordat we een overzichtelijk 

bedrijf hebben, zijn de communicatielijnen kort, kent iedereen elkaar en kunnen we zo bij elkaar 

binnen lopen op de productievloer of kantoor. 

 

Wie zoeken wij? 

Door de groei van internationale afzetmarkten en de bijbehorende ambitie van onze organisatie, willen 

we ons salesteam uitbreiden en versterken met een: 

 

 

 (Junior) Accountmanager  

(40 uur) 

 

Wat ga jij doen? 

 Mede opzetten en uitvoering geven aan het verkoopplan. 

 Opstellen en uitvoeren van (key)-accountplannen. 

 Opbouwen en onderhouden van contacten met sales leads en bestaande klanten, zowel voor 

het eigen merk Joannusmolen en private label. 

 Bijhouden van markt ontwikkelingen op klant en categorie niveau en dat door vertalen naar 

commerciële mogelijkheden. 

 Ontwikkelen en voorleggen business-case (potentiële omzet, bijdrage, toetsen aan  

commerciële doelstellingen). 

 Vertaling van de specifieke klantwensen naar maatwerk oplossingen in samenspraak met 

productontwikkeling, productie, kwaliteit en commercie. 

 Enthousiasmeren van de organisatie bij nieuwe kansen in de markt. 

 Verantwoordelijk voor het zelfstandig opstellen van offertes 

 Zelfstandig bijhouden van een correcte verkoopadministratie in het CRM-systeem (contracten, 

offertes, bezoekverslagen, etc.).  

 Je wordt ondersteund door de afdeling sales support en rapporteert aan de sales manager. 

 

 

Wie ben jij?  

 HBO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding of ervaring. 

 Je beschikt over 0-2 jaar commerciële werkervaring in de voedingsbranche.  

 Affiniteit met duurzame en biologische producten. 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een pré. 

 Je bent een enthousiaste persoonlijkheid, hands-on ingesteld, kunt zaken zelfstandig 
oppakken maar ook samenwerken. 

 Tot slot, voel je je thuis in een platte, informele organisatiestructuur waarin vrijheid en 
verantwoordelijkheid hand in hand gaan. 

 



 
 

Wat krijg je er voor terug? 

Je wordt onderdeel van een enthousiast informeel team dat dagelijks bezig is met het bouwen aan 
een mooi bedrijf in de natuurvoedingssector. Wij bieden een zeer afwisselende functie binnen een 
internationaal georiënteerd bedrijf met duurzame uitgangspunten. Uiteraard zijn de primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden conform de zwaarte van de functie en is er ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling.  
 

Interesse? 

Ben jij die fijne collega die wij zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV met sollicitatiebrief, onder 

vermelding van de vacaturenaam, ter attentie van Wendy Kruikemeijer, HR Manager, 

HR@joannusmolen.nl 

 

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website www.joannusmolen.com en voor 
inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Arjen Ravensteijn (interim sales manager, aanwezig 
op maandagen & dinsdagen), tel.nr: +31 (0)485-330600. 

 

 

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

 

 

Trefwoorden: 

Sales, biologisch, food, account, manager, accountmanager,verkoper, verkoop, commercieel, voedsel, 

internationaal, Joannusmolen.. 
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