
 

 
 
  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie 
Maak jij onze klanten groot met brood door jouw enthousiasme, 
advies en begeleiding? Als winkel accountmanager ben je 
gericht op het behouden en uitbouwen van de omzet van jouw 
accounts, onze klanten. 
 

Dit ben jij 
Wat mogen we van jou verwachten als winkelaccountmanager: 
• Je hebt HBO werk- en/of denk niveau. 
• Je bent commercieel en relatiegericht ingesteld. 
• Bij voorkeur heb je ervaring in de supermarkt als 

bedrijfsleider, afdelingschef en/of filiaalmanager. 
• Je hebt een sterk inlevingsvermogen en sterke 

communicatieve vaardigheden. 
• Je bent een zelfstandige, resultaatgerichte denker en hebt 

geen 9 tot 5 mentaliteit. 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs. 

 

Wij bieden 
Als je aan de slag gaat als winkelaccountmanager bij Amarant 
Bakkers kun je het volgende verwachten: 
• Een uitdagende functie met veel eigen 

verantwoordelijkheid. 
• Een goed toekomst perspectief binnen een groeiend en 

innovatief bedrijf. 
• Een passend salaris conform cao voor het Bakkersbedrijf. 
• 25 vakantiedagen in het jaar. 
• 8% vakantiegeld. 
• Een prettige werksfeer op een gezellige afdeling die heerlijk 

ruikt naar vers brood. 
• Mobiele telefoon vergoeding en auto van de zaak.  
• Tegen een zeer gereduceerd tarief de mogelijkheid  

om brood te kopen. 
 
 

Amarant Bakkers is op zoek naar een: 
 

Winkel  
account  
manager 
 

Wil jij onze klanten laten groeien? 
 
Ben jij de geschikte kandidaat die bovenstaande uitdaging wil aan gaan? Dan nodigen 
wij jou van harte uit om te reageren. Dit kan tot uiterlijk 10 januari 2021 via e-mail naar 
aron.munster@amarantbakkers.nl. Uiterlijk eind week 2 ontvang je bericht van ons. 

Dit ga je doen 
Als relatiemanager van een groep eigen winkelaccounts heb 
je onder andere de volgende taken en 
verantwoordelijkheden: 
• Formuleren, uitwerken, uitvoeren, bijstellen en 

evalueren van winkel accountplannen binnen de kaders 
van het verkoopplan van de eigen organisatie. 

• Ontwikkelen van het eigen activiteitenplan. 
• Analyseren afnamepatronen en omzet(prognoses) bij 

de winkels en deze relateren aan marktcijfers. 
• Initiëren acties ten behoeve van realisatie van 

doelstellingen of uitbreiding van de omzet. 
• Het bezoeken van klanten en afstemmen met de 

filiaalhouder over behaalde omzet, dienstverlening, 
acties, kortingen, etc. 

• Het adviseren van de klant over corrigerende 
maatregelen bij achterblijvende resultaten. 

• Het adviseren van de klant inzake winkelinrichting, 
assortimentsoptimalisatie, promotie, administratieve 
systemen, kwaliteitsborging, etc. 

• Geven van voorlichting en/of presentaties, coachen/ 
trainen van winkelmanagement en medewerkers. 

 

Jouw werkplek 
Amarant Bakkers is een ambitieus bakkersbedrijf. Wij 
maken onze klanten groot met brood. Dit doen wij zowel in 
de retail als in het out-of-homekanaal. 
 
Je rapporteert aan de key-accountmanager en zit samen 
met de field manager en collega winkelaccountmanagers in 
een team. Je standplaats is Avenhorn maar je bent veel op 
pad in Noord-Holland, Flevoland en aangelegen gebieden.  
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