
 

  

 

 
WIE ZIJN WIJ:  
ZON fruit & vegetables is een van Europa’s grootste telerscoöperaties en is 
op onderscheidende wijze actief in de internationale wereld van groenten 
en fruit. Onze telers telen groente en fruit van de beste kwaliteit, vers van de 
bron! Het brede assortiment aan groente en fruit legt dagelijks zijn weg af 
via de veilingklok, bemiddeling en accountverkoop of een combinatie 
hiervan, om zo ultravers bij de consument te belanden. ZON is hierin de 
verbindende schakel in de keten en de wensen van onze telers en klanten 
staan hierbij uiteraard centraal.  
 
Zie jij jezelf al werken in de dynamische wereld van groente en fruit? Lees 
dan snel verder en ontdek meer over misschien wel jouw toekomstige job! 
 

Wij zijn op zoek naar een: 
 

Productmanager (1,0 fte) 

 
DE FUNCTIE: 
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en opstellen van de 
productjaarplannen. Je organiseert samen met je collega’s de 
operationele verkoop (voor klok, trade en account verkoop) en het 
relatiebeheer van bestaande telers en klanten. Beiden worden regelmatig 
bezocht. Telers zijn divers in grootte en hebben daarmee op verschillende 
niveaus verschillende belangen. Als Productmanager dien je sterk in je 
schoenen te staan en hier op juiste wijze mee om te gaan. Je bent het 
eerste aanspreekpunt en hebt hier een sterke coördinerende rol. We zoeken 
een productmanager voor tomaat en vollegrond met een breed netwerk in 
de sector. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

WAT GA JE DOEN: 

 Het realiseren van de beste uitbetaalprijs voor tegen zo laag mogelijke 
kosten;  

 Samen met telers(groepen) verkopen van de productgroepen waar je 
verantwoordelijk voor bent en het verwerken van de transacties in 
systemen; 

 Opstellen van verkoopprognoses en zorgen voor optimale verdeling van 
product over de verkoopkanalen teneinde de beste uitbetaalprijs te 
realiseren. Hiertoe onderhoud je intensief contact met de afdeling 
account verkoop, het klokteam, telers en kopers.  

 Relatiebeheer van telers en klanten en zorgdragen voor de uitvoering 
van het acquisitie-jaarplan; 

 Draagt zorg voor een tijdige en correcte afhandeling van klachten; 
 Begeleiden van telers en klanten/accounts en het houden van 

bijeenkomsten met telers, onder andere over verkoopresultaten; 
 Het vastleggen van informatie en onderhouden van het CRM systeem; 
 Veel vrijheid om je werkzaamheden vorm en inhoud te geven en jezelf te 

ontwikkelen. 
 

WAT BRENG JE MEE: 

 HBO werk- en denkniveau, een afgeronde commerciële opleiding of HAS; 
 Je hebt ervaring in een sales/accountmanagementfunctie in de 

food/AGF en bent klaar om een volgende stap te maken; 
 Kennis van de zachtfruit en asperges is een pré; 
 Je bent klant-, resultaat- en oplossingsgericht en kunt je goed 

verplaatsen in een ander; 
 Je beschikt over analytisch vermogen, bent cijfermatig sterk en sterk in 

het interpreteren van getallen en data;  
 Sterk in communicatie, relatie bouwen, bruggenbouwer tussen teler en 

klanten; 
 Je beheerst de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en 

geschrift; 
 



 

  

 
 
 
WIJ BIEDEN: 
 Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding met een range van € 3.500,-

tot € 5.600,- bruto per maand;  
 30 vakantiedagen op fulltime basis; 
 Goede pensioenregeling (middelloon & beschikbare premie-regeling) 

met eigen bijdrage; 
 Lease-auto en thuiswerkvergoeding, en de mogelijkheid om deel te 

nemen aan bedrijfsfitness, fietsplan, leasefiets-regeling; 
 Goede balans werk-privé met indien mogelijk flexibele begintijden en de 

mogelijkheid om van thuis uit te werken; 
 Ontwikkelmogelijkheden via o.a. Goodhabitz, de mogelijkheid om deel te 

nemen aan de ZON Academy of een op-maat opleidingstraject;   
 Iedere maand een gratis groentebox, bordevol verse groente en fruit uit 

het seizoen; 
 Informele en prettige werksfeer in een vriendelijke en open cultuur; 
 Werken in een enthousiast team en met gepassioneerde telers. 
 

Wil je meer weten, neem dan contact op met Wouter Willems, Manager Sales 
via 06-22957387. Reageren? Stuur je CV en motivatie aan hr@royalzon.com 
o.v.v. ‘Productmanager’.  

 

Neem een kijkje op www.royalzon.com of op onze LinkedIn pagina en ontdek 
nog meer over ons bedrijf.  
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