
VACATURE 
Houd jij van gastronomie en weet jij alles over vlees? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken een accountmanager voor de regio Amsterdam. 

Wat ga je bij ons doen? 
De focus ligt op new business, waarbij je proactief inspeelt op kansen. Door jouw passie voor horeca en de ambacht van het vlees, weet jij hoe je 
klanten kunt overtuigen van het passende vleesconcept. Je denkt mee over verschillende soorten vlees op de menukaart van onze klanten.

Wat vragen wij van jou?
 � Jij kent Amsterdam als geen ander, je weet waar de horecazaken zich bevinden, waar jij op een enthousiaste wijze kunt adviseren over 

kwaliteitsvlees.
 � Je bent klant – en resultaatgericht en neemt graag initiatief.
 � Je kunt goed samenwerken en communiceren, je bent daarmee de sparringpartner voor zowel klanten als collega’s.
 � Jij weet samen met het team overtuigende offertes te maken, passend bij de klantvraag.
 � Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.
 � Je bezit bij de functie passende competenties.

Wat bieden wij jou?
 � Het verkopen van topkwaliteit vlees, een breed assortiment aan vleesproducten en werken in een dynamische omgeving is wat je bij ons kunt 

verwachten. 
 � Je wordt onderdeel van een innovatief en groeiend team met trotse vakmensen en krijgt volop ruimte voor het realiseren van je eigen 

ambities. 
 � Onze inkopers kopen de beste kwaliteit vlees en vleesproducten van unieke concepten in. 
 � Uiteraard werken we toe naar een vast dienstverband
 � We bieden een flinke portie erkenning en waardering.
 � Je rijdt in een leaseauto met tankpas zodat je veilig en gemakkelijk op locatie komt.
 � Waar nodig zijn er passende leer-, en ontwikkelmogelijkheden.
 � Een inspirerende en dynamische werkomgeving, waarin je het verschil kunt maken voor jezelf én anderen.

Wie zijn wij?
Ambachtelijke slager Van der Zee is in 1925 ontstaan. In 2007 zijn wij onderdeel geworden van HANOS en binnen alle vestigingen van HANOS in 
Nederland en België is onze slagerij te vinden. De vleesafdelingen zijn groots van opzet met een professionele uitstraling. Wij werken uitsluitend 
met vleesdelen van het rund, kalf, varken en lam. Kwaliteit borgen wij door actief bij de productie van vleesconcepten betrokken te zijn. Naast de 
ontwikkeling van lokale veerassen, stimuleren we de circulaire economie en zijn ons bewust van de trends in de vleessector.  

Ambachtelijke slager Van der Zee werkt als onderdeel van HANOS nauw samen met het managementteam van HANOS Amsterdam. Vanuit de 
zelfbedieningsgroothandel bedienen we onze klanten in de wijde omgeving van  Amsterdam. 

Ben jij degene naar wie wij op zoek zijn? 
Solliciteer voor 10 mei. Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature?  
Bel of mail dan met Job Hoekstra, commercieel directeur,  
Mobiel:  06 10494096,  
Email: jobhoekstra@vanderzee.nl
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