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a DSM company

Twilmij zoekt een...

GEDREVEN ACCOUNTMANAGER
Hoogwaardige
voeding, afgestemd op
specifieke behoeften en
ontwikkelingsfasen,
laat dieren beter
presteren in termen van
groei, gezondheid en
productiviteit.

Als producent van
premixen voor de
diervoederindustrie
draagt Twilmij daar op
duurzame wijze aan bij,
met respect voor mens,
dier en milieu.

Sinds november 2017 is
Twilmij B.V. onderdeel
van Koninklijke DSM N.V.
te Heerlen.

Twilmij is actief in de ontwikkeling en
productie van innovatieve premixen
voor de diervoederindustrie. Twilmij
kenmerkt zich door haar klantgerichte
benadering, kennis van diervoeding,
solide kwaliteitsborging en moderne
bedrijfsprocessen. Vandaar dat binnen
onze organisatie wordt gestreefd naar
ondernemende en verantwoordelijke
medewerkers, die gezamenlijk werken aan
de continuïteit en groei van het bedrijf.
In de functie van ACCOUNTMANAGER ben
je verantwoordelijk voor een groep klanten
in Nederland en Duitsland. Het opstellen
van verkoopdoelstellingen is daarbij een
vanzelfsprekendheid. Relaties uitbouwen
en onderhouden is voor jou een uitdaging,
dit doe je samen met collega’s van nutritie,
binnendienst, productie en customer
service. Het bezoeken van branche
specifieke bijeenkomsten (zoals beurzen
en symposia) en het op de hoogte blijven
van de (technische) ontwikkelingen in de
markt behoren eveneens tot je taken.
Profiel
• Minimaal HBO denk- en werkniveau;
• goede contactuele en communicatieve
eigenschappen: weet mensen voor zich
te winnen;
• markt- en resultaatgericht, met gevoel
voor kosten en baten;

• een echte ondernemer en een
innemende persoonlijkheid;
• kennis en ervaring in B2B, bij voorkeur
in de diervoederindustrie, is een pré;
• beheersing van de Nederlandse-,
Engelse- en Duitse taal in woord en
geschrift.
Twilmij biedt:
• Een zeer afwisselende functie binnen
een toonaangevend en succesvol
bedrijf;
• fulltime functie (40 uur)
met goede opleidings- en
ontplooiingsmogelijkheden;
• een informele en prettige
werkomgeving waarin eigen wordt
gewaardeerd;
• primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden in
overeenstemming met je functie.
Informatie
Voor meer informatie omtrent deze
functie graag contact opnemen met
Marien van den Brink, tel. 0342 44 1781
of 06 5179 6159.
Solliciteren
Stuur een goed gemotiveerde
brief met CV aan: mvdbrink@twilmij.nl
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