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Job Title: Key Account Manager Retail – Albert Heijn 

Job ID:  S270 

Company: NVT – Silent Search 

Location: Noord-Brabant 

Industry: FMCG / Food / Retail 

Job Type: Full-time 

 

Functie: 

Key Account Manager bij bekend Foodbedrijf in Noord-Brabant. Je bent verantwoordelijk voor het 

belangrijkste Retail-account: Albert Heijn. Wij zoeken een gedreven persoon, iemand die kritisch is, eager, 

klant- en resultaatgericht. Een winnaar, type ondernemer met een sterke persoonlijkheid, iemand (m/v) die 

nieuwsgierig is en elke dag net een stapje harder loopt om het (nog) beter te doen. Je bent thuis in Retail 

Nederland; ervaring met onderhandeling en partnership hoofdkantoren Superunie, Jumbo en/of Albert Heijn. 

Je bent goed in het managen van meerdere productcategorieën, met name private label (A-merk). Incl. 

distributie, logistiek, verpakkingen, productontwikkeling, waarbij duurzaamheid (reductie plastic) voorop 

staat. Je werkt gestructureerd, onderhandelt met power, bent creatief, innovatief en als een partner voor je 

klantrelatie Albert Heijn, waar je intensief contact mee hebt. Je bent een teamplayer, enthousiast, gedreven, 

flexibel, pro-actief en je neemt initiatief. Je houdt van aanpakken, bent ambassadeur met een gezonde drive 

voor Food- en Versproducten. Je staat sterk in je schoenen, je hebt een mening en een visie en weet die 

goed over te brengen, zowel intern als extern. Je kunt goed luisteren en bent iemand die goed relaties kan 

opbouwen, vertrouwen kan winnen en deals kan afsluiten voor lange termijn. Je kunt zelfstandig 

accountplannen maken, je werkt fact-based en je bent thuis in analyse van klant- en marktcijfers binnen 

Retail (Nielsen, GfK, IRI). Binnen het AH-team ben jij het aanspreekpunt en de centrale spil met 

ondersteuning van Trade Marketing, Category Management, Binnen- en Buitendienst. Je rapporteert 

rechtstreeks aan de Sales Manager Retail Albert Heijn. 

 

Opdrachtgever: 

Het betreft een Silent Search opdracht van Sterling & Holmes. 

Nadere gegevens over het bedrijf en opdrachtgever worden in een later stadium gedeeld. 

 

Onze opdrachtgever is een dynamische en aansprekende organisatie met betrokken medewerkers. Het jonge 

bedrijf heeft iets van een “start up”; informeel, vernieuwend en ondernemend. De organisatie is een hard 

groeiende marktleider in Nederland met veel recente overnames en meerdere productielocaties in binnen- 

en buitenland. Het assortiment bestaat uit vele kwalitatieve (vers)producten waarbij innovatie en 

duurzaamheid voorop staan. Het hoofdkantoor – incl. productielocatie – is gevestigd in Noord-Brabant. De 

cultuur van de onderneming laat zich kenmerken door kwaliteit, passie voor Food, klantgerichtheid en 

(vooral) ondernemerschap.  

 



 
 

 

Functie-eisen: 

HBO / WO, commerciële richting 

>4-5 jaar relevante sales-ervaring met Retail bij Foodbedrijf 

Winnaarsmentaliteit, ondernemerstype en overtuigend onderhandelaar 

Nieuwsgierig, innovator, gedreven en creatief (out-of-the-box) 

Commercieel en communicatief sterk, pro-actief, zelfstandig 

Teamplayer, verbinder, no-nonsense, goed georganiseerd 

Data & business driven, partnership, ontzorgen  

Strategisch sterk en ook operationeel een aanpakker, hands-on 

Foodie, passie voor (verse) producten, koken en innovatie 

Vloeiende beheersing van Nederlands en Engels 

 

Het juiste DNA/karakter zal – naast kwaliteit en ervaring - de doorslag geven in deze procedure. 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

De opdrachtgever kent een totaalpakket van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden incl. goed salaris, prestatie 

bonus en eindejaar bonus. Binnen het bedrijf – dat zich kenmerkt door een open en informele sfeer - zijn 

goede doorgroeimogelijkheden en is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.  

 

 

 

Reageer DIRECT, mét cv 

Wij ronden deze procedure binnen 6-8 weken af 

 

 

 

Contact:  Huub Terpstra 

 h.terpstra@sterlingholmes.com 

 

 

 

Sterling & Holmes ziet het als haar verantwoordelijkheid om zorgvuldig met jouw privacy om te gaan. Na 

het insturen van je cv en/of motivatie worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt in ons CRM-systeem. 

Deze gegevens worden gebruikt voor het sollicitatieproces en worden maximaal 1 jaar bewaard. 

 


