
 

ACCOUNT MANAGER – FROZEN SEAFOOD  

Fulltime (40 uur/5 dagen per week) 
 

SEA VALUE EUROPE BV is een snelgroeiende organisatie en maakt deel uit van het Thaise 

moederbedrijf SEA VALUE CO. & LTD. Wij zijn producent van verschillende visconserven en zetten 

onze producten wereldwijd af. SEA VALUE EUROPE BV is het verkoop- & marketingkantoor voor onze 

Europese klanten. Wij zijn een dynamisch, informeel bedrijf en hanteren een ‘no nonsens’ beleid.  

Om onze verdere groei kracht bij te zetten zijn wij op zoek naar een Account Manager 

gespecialiseerd in Frozen Seafood.  

FUNCTIE OMSCHRIJVING 

Als Account Manager vragen wij het volgende van je:  

 Een sterke motivatie, zelfstandig en accuraat werken en daarbij het totale overzicht 

behouden; 

 Sterke communicatieve eigenschappen;  

 HBO werk- en denkniveau; 

 Ervaring met MS-office – Word, Outlook en Excel; 

 Het benaderen van potentiële klanten;  

 Opvragen en verwerken van prijzen en samples, opstellen van offertes en contracten, 

uitwerken van contractstanden en bezoekrapporten; 

 Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en bij voorkeur een andere Europese taal; 

 Flexibel in (inter)nationaal reizen en werken, wanneer nodig; 

 Enthousiast deelnemen aan (inter)nationale beurzen;  

 Woonachtig in de omgeving van Nijkerk (reisafstand max. 30 km of is bereid om zich binnen 

deze reisafstand te willen vestigen). 

FUNCTIE EISEN 

In deze functie is het essentieel dat je affiniteit hebt met (inter)nationale verkoop binnen de Frozen 

Seafood branche en graag dagelijks in contact bent met verschillende mensen. In een klein team met 

vele verschillende disciplines, is het van belang dat je zelfstandig kunt werken, met meerdere 

projecten tegelijk bezig kunt zijn, flexibel en stressbestendig bent en het totale overzicht kunt 

behouden. Gezien de aard van de functie en de groei van de onderneming betreft het een 

fulltimebaan (40-urige werkweek/5 dagen per week) en kennen wij geen “9 tot 5” mentaliteit. De 

gewenste kandidaat heeft bij voorkeur commerciële werkervaring in de voedingsmiddelenbranche. 

WIJ BIEDEN 

De mogelijkheid om te werken in een internationaal succesvol bedrijf, met een mooie historie en 

groeiplannen voor de toekomst. Een uitstekende baan, waar geen dag hetzelfde is. Je kunt rekenen 

op een plezierige werkomgeving en bieden een marktconform pakket van arbeidsvoorwaarden.  

INTERESSE 

Stuur je CV met foto en een beknopte motivatie waarom je reageert op deze uitdaging via mail naar: 

office@seavalue.eu 

 


