Milcobel cvba
Sales Manager B2B
Milcobel – met hoofdkantoor in Kallo – is de grootste Belgische zuivel-coöperatieve. In totaal wordt op
jaarbasis meer dan 1,5 miljard liter melk verwerkt in diverse zuivelproducten, waaronder kaas, boter,
melkpoeder, roomijs, consumptiemelk. In de verschillende productie-units in België, Nederland en
Frankrijk werken in totaal zo’n 2.000 medewerkers. Dit team van enthousiaste en competente
medewerkers realiseert samen een omzet van meer dan 1 miljard euro. Binnen de Business Unit
ingrediënten is door vraag naar het product in de markt momenteel de vacature Sales Manager B2B.

Functie
Een mooie klantenportefeuille verder uitbouwen in een leerrijke omgeving
•

Binnen de ingrediëntenafdeling van Milcobel ben je verantwoordelijk voor de verkoop van
melkpoeder aan het professioneel cliënteel aan de buurlanden, dit gaat grotendeels over de
chocolade producerende bedrijven.
Je dient een overzicht te hebben over de productstromen en je optimaliseert de verkoop en de
supply chain in functie van de omstandigheden.
Je analyseert de sterk veranderende zuivelmarkt op internationaal vlak en je volgt recente
ontwikkelingen op de voet.
In overleg met de collega’s ben je zelf verantwoordelijk voor de prijszetting van jouw
productengamma op basis van verschillende, fluctuerende factoren. Je negotieert met klanten
de maand-, kwartaal- en jaarcontracten.
Je onderhoudt nauwe contacten met de productie en logistieke afdelingen en woont de
wekelijkse planningsvergadering bij.
Je rapporteert aan de Sales & Export Manager.

•
•
•
•
•

Profiel
Hands-on teamspeler en relatiebouwer
Functie-eisen
•
•

Master diploma in een wetenschappelijke richting (bio-ingenieur, biochemie, farmaceutische
wetenschappen, etc.) of commerciële richting (TEW, handelsingenieur etc.) of gelijkwaardig
door ervaring.
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

Competenties

•
•
•
•
•

Klantgericht en gevoel voor handel.
Probleemoplossend.
Teamspeler.
Flexibel.
Analytisch.

Standplaats
Kallo.

Aanbod
Een boeiende inhoudelijk uitdagende internationale commerciële functie in een stabiele en
professionele omgeving. Er wordt on-the-job begeleiding voorzien door een ervaren en begripvolle
mentor. Je komt terecht in een team waar iedereen voor elkaar op komt. Naargelang je capaciteiten
kun je zelfstandige beslissingen nemen, maar de cultuur leent er zich gemakkelijk toe om steeds te
sparren met collega’s. De functie stelt je in staat om snel op het hoogste niveau mee te draaien in de
internationale handel. Uiteindelijk bereik je een strategisch invloed op de resultaten en toekomstige
successen van het bedrijf. Er wordt een aantrekkelijk salarispakket, inclusief extralegale voordelen en
in verhouding tot je ervaring voorzien.

Reageren
Milcobel Cvba heeft de Werving en Selectie voor de vacature Sales Manager B2B exclusief uitbesteed
aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Tom Seghers, telefonisch bereikbaar op +32 (0)483 391065.
Sollicitaties via www.ceresrecruitment.be.
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.milcobel.com.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.
Ceres is de Recruitment, Interim Solutions en Executive Search specialist voor agri en food vacatures
gericht op Bachelors en Masters. Wij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte
wervingscampagnes. International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, ZuidAmerika) en kantoren in Nederland, Duitsland, België en Polen. CeresRecruitment vervult agri
vacatures. De marktgebieden zijn: Agri, Nutrition, Biobased, Life Sciences, Animal Sciences, Agro
chemicals, Veterinaire Pharma, Horticulture, Plant Sciences, Organic Agriculture, Sierteelt en
Tuinbouw. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim posities zijn: General Manager, Directie,
Sales & Marketing, Financieel, Human Resources (HRM), Operations, Logistiek (Supply Chain),
Inkoop, Buyer, Trader, Research & Development (R&D), Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist,
Kwaliteit (QA / QESH), Engineering, Projectmanagement en Procestechnologie.

