
Team Products bv is opgericht in 1996 en is 
gevestigd in Middelharnis . 
Team products bv  is een dochteronderneming 
van Koninklijke de Kuyper die opgericht is in 
1695 en een 100 % familiebedrijf is.Team 
products is een internationaal toonaangevend 
bedrijf dat alcoholische dranken en 
ingrediënten ontwikkeld en produceert voor 
derden en private labels. Team products staat 
bekend om het leveren van innovatieve en 
kwalitatieve producten. 

 

Wij leveren ingrediënten zoals roombasen en 
distillaten voor andere dranken of voeding 
producerende bedrijven zoals bijvoorbeeld de 
confectionary. Wij leveren onze producten over 
de hele wereld. 
De organisatie heeft een platte structuur en 
een hands on karakter . Onze medewerkers zijn 
betrokken , hands on en gedreven door onze 
afnemers  

 

 
Team Products in Middelharnis is op zoek naar een fulltime: 

 

Junior International Sales Manager  
 
 

 
Werkzaamheden:  
Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn veelzijdig en je acteert in een dynamische internationale omgeving. 
 

• Het behalen van belangrijkste financiële doelen voor de productgroep Roombase en Distillaten. ( zoals Net Sales 
Value, Gross margin en winstgevendheid) 

• Het ontwikkelen en managen van het salesplan Roombase en Distillaten, hiervoor dien je te pionieren, 
markttrends te signaleren en marktonderzoek uit te voeren. 

• Een belangrijke bijdrage leveren aan productontwikkeling. 
• Het onderhandelen over contracten en het bouwen van effectieve en langdurige relaties met afnemers. 
• Het deelnemen aan beurzen. 

 
Het profiel 

• Je hebt een opleiding op HBO / Academisch niveau en minimaal 3 jaar internationale werkervaring opgedaan 
binnen de zuivel en/of aroma industrie. 

• Je bent een echte teamspeler en komt je afspraken na. 
• Je hebt sterke onderhandelingsvaardigheden en bent ook communicatief sterk. 
• Je beheerst de Engels taal. Goede kennis van overige moderne talen is een pre. 
• Je hebt een ondernemende instelling en vind het prettig om te pionieren. 
• Je beschikt over een goed analytisch en financieel inzicht. 

 
Ons aanbod 
Naast veel afwisseling in een hoogwaardig en open werkklimaat, biedt Koninklijke De Kuyper je alle ruimte voor eigen 
initiatief en hechten we zeer aan korte lijnen en directe, persoonlijke communicatie. Daarnaast vinden wij persoonlijke 
ontwikkeling belangrijk en krijg je de kans om je binnen je functie te blijven ontwikkelen. Ons 
arbeidsvoorwaardenpakket mag er zijn en omvat onder andere een goed salaris, een bonus en een goede verlofregeling. 
De functie biedt uitzicht op een vaste aanstelling.  
 
Solliciteren 
Deze vacature is expliciet uitgezet bij Beach Recruitment. Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren? Stuur dan 
jouw CV en motivatiebrief naar hans.otten@beachrecruitment.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je 
contact opnemen met Hans Otten T: +31 6 12 76 62 61. 
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