
 

Flevotrade is een snel groeiende mondiale exporteur van een 

breed scala aan AGF- en food producten zoals uien, knoflook, friet, 
fruit, kip, melkpoeder mayonaise en kaas. De groei wordt gerealiseerd 

door autonome groei met nieuwe producten in bestaande markten en 
succesvolle acquisitie. Op basis van ‘one-stop-shopping’ passen we 
continue, op basis van de vraag, ons productportfolio aan. Wij zoeken een internationaal 
georiënteerde topper die sociaal vaardig is, geen blad voor de mond neemt en het gezonde 
verstand gebruikt voor de functie van  
 

INTERNATIONAL ACCOUNTMANAGER  
 
DE FUNCTIE 

 
 het zelfstandig beheren en resultaatgericht uitbouwen van een internationaal klantportfolio 

en netwerk, op basis van long-term partnership 
 doelgericht en planmatig acquireren binnen nieuwe markten en/of met nieuwe producten in 

bestaande markten 
 het verzamelen, delen en up-to-date houden van relevante product- en marktinfo 
 doelgericht sturen met de focus op long term partnership en resultaat, op basis van de 

geformuleerde account- en aquisitieplannen 
 tactisch en met oog voor ieders belang je weten te profileren in de internationale markt als 

FlevoTrade ketenregisseur, adviseur en ambassadeur 

 
Werk je graag in een internationale omgeving, heb je taalgevoel, ben je commercieel gedreven? 
Heb je gevoel voor humor en wil je graag werken bij een modern en gezond bedrijf met een mooi 
toekomstperspectief? Dan pas jij bij FlevoTrade als International Accountmanager. 
 

JOUW PROFIEL 

 
 HBO werk- en denkniveau 
 je bent een echte zelfstarter en hebt een aantoonbaar internationaal track record 
 goede kennis van de Engelse taal op zakelijk niveau. Kennis van andere moderne talen is 

een prè  

 je hebt een neus voor commerciële kansen in foods en fruits en weet deze ook te benutten 

 vanzelfsprekend ben je resultaatgericht, gedreven, flexibel en kun je goed prioriteiten 
stellen 

 je beschikt over een no-nonsense en hands on mentaliteit 
 je kunt goed presteren onder druk en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit 

  

HET AANBOD 

 
Om te beginnen een contract voor bepaalde tijd. Bij goed functioneren zal dit worden omgezet in 
een contract voor onbepaalde tijd.  
FlevoTrade biedt volop ruimte en vrijheid voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling. Het 
betreft een fulltime functie met uitzicht op een uitstekend salaris, doorgroeimogelijkheden bij goed 
functioneren. Daarnaast de optie van een prestatiebonus en deelname aan het collectieve 

pensioenfonds.  

 

BELANGSTELLING? 

 
Belangstelling voor deze functie? stuur dan een motivatiebrief en 
volledig C.V. naar search@management-partners.nl met referentie: 
FT/IAM 10-2017. 
 
Management Partners Int., Gildenveld 16, 3892 DG Zeewolde 
t.a.v. Wim van den Noort. Voor info Tel. 036-5234900. Voor gegevens over Flevotrade kun je 

kijken op www.flevotrade.nl. Alle sollicitaties zullen vertrouwelijk worden behandeld. Acquisitie 
n.a.v. deze advertentie stellen wij en FlevoTrade niet op prijs.  
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