
 

 

Area sales manager Zuid- en Oost-Nederland  
 
temp-rite International Holding B.V. is de specialist in het leveren van een oplossing voor ieder 
probleem en elke situatie in de institutionele maaltijdorganisatie. Met meer dan 35 jaar ervaring in 
louter maaltijddistributie durven wij te stellen dat wij oplossingen kunnen bieden voor vrijwel elke 
organisatie. temp-rite maakt met haar Europese zusterbedrijven deel uit van de Italiaanse ALI-groep 
met meer dan 10.000 collega’s op vrijwel elk continent. 
 
Vanuit ons kantoor in Breda bedienen wij met een klein maar enthousiast team onze markt in 
Nederland en België. Om ons te versterken zoeken wij een enthousiaste collega wonend in Zuid- of 
Oost-Nederland. Affiniteit met verkoop trajecten aan ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen en/of 
catering is gewenst. 
 
De area Zuid- en Oost-Nederland betreft de postcodes: 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-
45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-
74-75-76-77– 81; 

 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 Ondersteuning van bestaande klanten, inclusief onafhankelijke voorbereiding van aanbiedingen; 
 Ondersteuning, acquisitie van key accounts voor temp-rite (regiomanager van cateraars; 
     ziekenhuisexploitant; verpleeghuisketens) 
 Markt- en concurrentieobservatie; 
 Acquisitie bij bestaande en nieuwe klanten; 
 Vergroten van het marktaandeel van temp-rite; 
 Voorbereiding en uitvoering van acties in het gebied & referentiebezoeken; 
 Deelname aan handelsbeurzen; 
 Verkoop- en budgetverantwoordelijkheid; 
 Implementatie nieuwe maaltijddistributie systemen; 
 Effectieve afsprakenplanning; 
    Voorbereiding van verschillende rapporten: 

  Pijplijnrapport 
  Aanbod lijsten 
  Weekrapporten 
  Weekschema's 
  Beheer van een territoriale klantendatabase 

     Organisatie van systeemtesten en start in coördinatie met de verantwoordelijke systeemadviseur 
 
PROFIEL 

 Resultaatgericht 
De Area Manager is gericht op het daadwerkelijk realiseren van de beoogde resultaten. 

 Initiatief 
De Area Manager signaleert kansen binnen de Area en onderneemt daarop uit eigen 
beweging actie. 

 Commercieel 
De Area Manager is capabel om commerciële mogelijkheden (kansen) bij klanten te 
signaleren en daarop in te spelen.  

 Organisatiebewust 
De Area Manager vertegenwoordigt de organisatie binnen de Area en tijdens beurzen. Hij 
schaart zich achter het beleid dat door de Sales Manager Benelux en de directie wordt 
uitgestippeld en vertegenwoordigt deze bij klanten, leveranciers en medewerkers. 
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 Klant & Servicegerichtheid 

De Area Manager is in staat te denken en te handelen vanuit klantperspectief. 
 Karakteristiek 

De Area Manager is een aanpakker, heeft kennis van de markt in het algemeen en de Area 
in het bijzonder. Weet bij de klant het management te overtuigen en de werkvloer te 
enthousiasmeren. Hij heeft goede sociale vaardigheden en is uitermate flexibel. Een 
gezonde mate commercieel talent is noodzakelijk. 

 
 
VEREISTEN 
 Kennis/Opleiding 

 HBO werk- en denkniveau in commerciële en/of restauratieve richting door opleiding of 
ervaring; 

 Een aantal jaren ervaring als Account Manager of Verkoper; 
 Ervaring in de markt en/of een sterke affiniteit met maaltijdbereiding/ verdeling in de 

institutionele markt; 
 Computervaardig; 
 Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

Redelijke kennis van de Engelse taal, kennis van de Duitse taal is een pre. 
 
PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN 

 Goede communicatieve vaardigheden; 
 Doorzettingsvermogen; 
 Representatief voorkomen; 
 Teamspeler. 

 
 
WAARDERING 
De salariëring van deze functie is opgebouwd uit een vast salaris en een omzet relateert bonusregeling 
(ICP). De hoogte van beide componenten wordt door de directie voorafgaand vastgesteld op basis van 
leeftijd/ervaring en (verwachte) prestaties 

 
 

U kunt uw schriftelijke reactie bestaande uit uw motivatiebrief en CV zenden aan de heer Niek van der 
Rijken via secretary@temp-rite.nl of via ons kantooradres: Weidehek 64, 4824 AS Breda. Voor meer 
informatie met betrekking tot de functie-inhoud kunt u zich ook wenden tot Niek van der Rijken via 
telefoonnummer: 076–5424343. 


