
 

 

Anova Seafood, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, behoort tot de grootste spelers in de Benelux in 
verse, vriesverse en ontdooide vis. Onze grootste afnemers in de Benelux zijn de topretailers in 
Nederland en België. Vanuit onze centrale positie in de keten weten we toegevoegde waarde te 
creëren als leverancier voor o.a. kabeljauw, tonijn, pangasius, garnalen en victoriabaars. Hierbij 
spelen onze waarden van duurzaamheid en integriteit, kwaliteit, transparantie en innovatie een 
belangrijke rol.  
 
Momenteel zijn wij op zoek naar een 

 
 ACCOUNT MANAGER BENELUX  

Fulltime 

 
Als Account Manager werk je aan de groei van relevante assortimentsgroepen van Anova Seafood. 
In bovenvermelde landen verstevigen we onze positie door het aanbieden van innovatieve 
productconcepten  in de vers - en  diepvries category, passend bij de schapvisie van de 
betreffende retailers en de strategie van Anova.  Je rapporteert aan de Commercial Director. Lees 
meer over onze organisatie op www.anovaseafood.nl 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
• Het zelfstandig opbouwen, onderhouden en uitbouwen van langdurige relaties met onze 

klanten (met name retail accounts, welke in overleg bepaald worden) 
• Coördineren en managen van interne activiteiten om optimaal waarde te creëren voor de 

klant  
• Vertalen van marktontwikkelingen naar kansen voor Anova Seafood in product,- en 

marktconcepten passend binnen de strategie van Anova 
• Het opstellen van accountplannen, formuleren en realiseren van omzet- en volume 

doelstellingen 
 

 

Profiel: 
• fgeronde WO/HBO opleiding 
• Relatiemanager die sterk commercieel gedreven is met een energieke werkinstelling 
• In het bezit van sterke communicatieve- , coördinerende- en 

onderhandelingsvaardigheden 
• Teamplayer, resultaat- en klantgericht 
• “Can do” mentaliteit, enthousiast en in staat ideeën om te zetten in concrete acties 
•  jaar commerciële ervaring in FMCG, waarbij ervaring met  verse producten een pré is 

http://www.anovaseafood.nl/


 

 

• Ervaring met levering onder private label 
 • Uitstekende beheersing van de Engelse taal, kennis van de Franse taal is een pré 
 
 
 
 
Wij bieden naast een marktconform salaris een prettige werksfeer en een werkomgeving waarin 
eigen verantwoordelijkheid centraal staat. 

Datum publicatie vacature:  4 december 2017 

 

Interesse?  

Herken je je in het functieprofiel en denk je goed te passen binnen onze organisatie, stuur dan een 
motivatiebrief met C.V. per e-mail naar: rvdleeden@anovaseafood.nl  
  
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Riadne van der Leeden, HRM, 
tel: 073-7502007/06-51030158  
 
Anova Seafood B.V., Hambakenwetering 3, 5231 DD ‘s-Hertogenbosch 
 


