
 

 
 
 
 
 
 
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een zeer succesvolle levensmiddelenfabrikant van 
kwalitatief hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de 
merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. Daarnaast zijn wij ook 
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR, Urban Fruit en TREK.  

 
Voor het hoofdkantoor in Geldrop zijn wij op zoek naar: 

 

Accountmanager Albert Heijn 
40uur per week  

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 

De Accountmanager (AM) coördineert de verkoopstrategie voor alle merkactiviteiten bij Albert Heijn. Om dit te 
doen, zorg je voor een perfecte uitvoering van geplande activiteiten en vervul je als zodanig een centrale rol als 
centraal aanspreekpunt.Binnen deze rol streef je naar een intensieve samenwerking in verschillende categorieën, 
door zowel als merkambassadeur (extern) als accountambassadeur (intern) op te treden. 
 
De kern van je taken: 

 Ontwikkeling en uitvoering van strategisch plan voor Albert Heijn om de bestaande samenwerking verder 

te versterken en de resultaten voor de retailer, consument en Peijnenburg te verbeteren. Dit omvat een 

bredere aanpak in samenwerking met categorieontwikkeling om groei voor het hele segment te 

waarborgen.  

 Realiseren van duurzame omzetgroei als onderdeel van de lokale P&L via optimalisatie van de huidige 

distributie/ shelfshare, additionele listings en promotieplanning.  

 Analyseren van de prestaties op accountniveau, als basis voor het continue schakelen ten behoeve van 

deze prestaties (volume, winstgevendheid, prijs, promotie, distributie en marktaandeel). 

 Deelnemen en leiden van interne projecten binnen multidisciplinaire bedrijf teams.  

 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

 WO werk- en denkniveau (of vergelijkbaar werkniveau) 

 Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een commerciele functie binnen FMCG of retail (Sales/Marketing) 

 Je hebt ervaring met multi disciplinair projectmanagement 

 Ervaring met budget verantwoordelijkheid is een pré 

 
Wat voor ons gesneden koek is. 

Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een dynamische en 
succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze organisatie laat zich 
omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze 
medewerkers. 
 
Enthousiast? 

Word jij razend enthousiast van deze vacature solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar 
recruitment@peijnenburg.nl  
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