
We hebben begrip voor acquisitie maar geen interesse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een 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 sterk 
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR, Urban Fruit en TREK.  

 
Voor het hoofdkantoor in Geldrop zijn wij op zoek naar: 

Junior Accountmanager Superunie 
40uur per week  

 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
Als Junior Accountmanager maak je deel uit van de retailafdeling waarbinnen jij het Superunieteam gaat 
versterken. Superunie is een inkooporganisatie die 13 onafhankelijke retailorganisaties vertegenwoordigd in 
Nederland; o.a. Plus, Coop, Dirk, Spar, Nettorama en Hoogvliet.  
 
Binnen deze retailers zijn wij vertegenwoordigd in diverse categorieen; Broodvervangers, Tussendoor, Koek, 
Broodbeleg en ijs. Als Junior Accountmanager Superunie ben je werkzaam binnen al de 13 retailers en 
categorieen en zorg je samen met je team voor het opbouwen van een duurzame relatie met de klanten. Met 
jouw commerciele blik, proactiviteit en hands on mentaliteit zorgen jullie er samen voor dat de verkrijgbaarheid 
van al onze producten nog beter wordt!  
 
 
Wat ga je doen als Junior Accountmanager? 

• Je ondersteunt de Superunie Accountmanagers bij het maken van klantanalyses, het voorbereiden van 

klantgesprekken m.b.v. omzet- en volume rapportages, promotie-analyses en het opstellen van 

actievoorstellen en forecasting. 

• Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een efficiente uitvoering, planning en vastlegging van de 

landelijke promoties. 

• Je hebt continue afstemming met de desbetreffende contactpersonen binnen de Superunieleden ten 

aanzien van assortiment, promoties en activaties.  

• Je onderhandelt met de klant over commerciele en operationele afspraken, binnen de afgegeven kaders.  

• Je pakt daarnaast zelfstandig projecten op die relevant zijn voor ons bedrijf. We staan hierbij altijd open 

voor eigen inbreng. 

Hoe zorgt jij dat de koek nooit op is?  

• Je bent in het bezit van een WO diploma  

• Je hebt passie voor merken en food 

• Ervaring binnen de FMCG branche is een pré 

• Je bent commercieel, analytisch en houdt makkelijk overzicht 

• Je bent pro-actief, hebt een hands-on mentaliteit en gaat geen uitdaging uit de weg 

• Je bent een teamspeler en een spin-in-het-web 

 
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.   



We hebben begrip voor acquisitie maar geen interesse.  

 

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

mailto:recruitment@peijnenburg.nl

