
Vacature Salesmanager / Exportmanager (fulltime) 
 

Organisatie: 
Bettinehoeve B.V. (www.bettine.nl) is een groeiend bedrijf met ± 100 medewerkers, aangevuld met flexibele 
krachten. De werkzaamheden worden uitgevoerd op 2 locaties in Etten-Leur. Sinds 1982 richt het bedrijf zich 
op het inzamelen van geitenmelk en het produceren en vermarkten van verse en gerijpte geitenkaas onder de 
naam Bettine en onder private label. Per jaar wordt ongeveer 40 miljoen liter geitenmelk op twee verschillende 
productielocaties verwerkt tot kaas. Deze kaas wordt verkocht in +/-14 landen aan retail-, foodservice- en 
industriële organisaties. 
Sinds begin 2016 maakt Bettinehoeve onderdeel uit van het Zwitserse zuivelconcern Emmi 
(https://group.emmi.com/de/). In 2014 is een poederdroogtoren in bedrijf genomen, welke eveneens 
onderdeel uitmaakt van het Zwitserse Emmi. Hier wordt naast geitenmelkpoeder ook wei-eiwitpoeder 
geproduceerd. De cultuur binnen Bettinehoeve onderscheidt zich door pioniersgeest te combineren met 
ambachtelijkheid en Brabantse zakelijkheid. 
 
Voor onze afdeling Sales zijn wij op zoek naar een Sales- / Exportmanager. 
De Sales- / Exportmanager maakt onderdeel uit van het Managementteam en rapporteert aan de Algemeen 
directeur. 
 
Functieomschrijving: 

 Realiseren omzet en marge doelstellingen  voor korte en lange termijn die gesteld zijn in samenspraak 
met Directie  

 Opstellen verkoopplan (meerjarenplan): helder prijsbeleid en focus in overeenstemming met 
bedrijfsstrategie. 

 Relatiebeheer van bestaande export klanten (buiten Benelux regio) 

 Acquisitie – uitbouwen klantenbestand in export met focus op Scandinavië, Duitsland, UK 

 Leiding geven aan het Sales team (Key Account, regionale agenten) 

 Je ontwikkelt nieuwe producten in samenwerking met de verschillende afdelingen Sales,QA/QC, 
Projecten. 

 Je werkt samen met andere afdelingen (logistiek, productie, etc) in het bedrijf om de verkoop te 
stroomlijnen en service naar de klanten te borgen. 

 Je volgt samen met de afdeling marketing de marktontwikkelingen en trends nauwgezet om je klanten 
goed te kunnen bedienen en goed voorbereid klantgesprekken in te kunnen gaan.  

 
Functie-eisen: 

 Afgeronde HBO-opleiding richting bedrijfskunde / commerciële economie 

 Min. 5 jaar werkervaring als Export Manager van voedingsproducten.  

 Bewezen salesresultaten. 

 Ervaring binnen een productiebedrijf en/of in zuivel is een pre. 

 Goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels én een 2
e
 buitenlandse 

taal (Frans of Duits) 

 Kennis van het Office pakket (inclusief PowerPoint) 
 
Persoonlijke eigenschappen: 

 Communicatief sterk op alle niveaus en breed georiënteerd 

 Resultaatgericht 

 Organiserend vermogen 

 Praktisch en proactief ingesteld 

 Creatief en positief (denken in kansen en oplossingen) 

 Klant- en bedrijfsgericht 

 Verantwoordelijk 
 

Aanbod: 
Het betreft een fulltime dienstverband bij Bettinehoeve. Het arbeidsvoorwaardenpakket is 
marktconform. 

http://www.bettine.nl/
https://group.emmi.com/de/


 
Reageren: 
Interesse? Stuur dan vóór 16 oktober je CV en motivatie in een e-mail naar Irena Ewijk 
(irena@bettine.nl). Voor inhoudelijke vragen kun je eveneens dit e-mail adres gebruiken. 


