
ACCOUNTMANAGER
INGREDIËNTEN VOOR VOEDING EN SUPPLEMENTEN

WIE BEN JE EN WAT GA JE DOEN?
Als accountmanager bij Lithos Ingredients maak je deel uit
van een team dat zich focust op de Benelux. Je bent primair
verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe klanten
waarbij je op zoek gaat naar langdurige samenwerkingen. Je
leert de ingrediënten en hun toepassingen uitvoerig kennen
en op basis daarvan informeer, adviseer en inspireer je de
klanten en bied je hun de juiste ondersteuning in het hele
traject. Hiervoor zoeken we een nieuwsgierige teamspeler die
graag zelfstandig werkt, vol zit met ideeën en geïnteresseerd
is in voeding en gezondheid. 

WAT BIEDEN WE JE?
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden
• Veel eigen verantwoordelijkheid
• Een klein, ambitieus, enthousiast team en een prettige werksfeer 
• Ontwikkelingsmogelijkheden

WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT?
• Hbo-diploma op het gebied van marketing en/of voeding
• Affiniteit met ingrediënten
• Uitstekende taalvaardigheid in het Nederlands en Engels
• Commerciële drive met uitstekende luistervaardigheid
• Enthousiasme en een stevige persoonlijkheid

WAAR GA JE WERKEN?
Je komt terecht bij een gedreven ingrediëntenleverancier die onderdeel 
is van een 120 jaar oud familiebedrijf aan de haven in Vlaardingen. Lithos Ingredients
staat bekend om de natuurlijke ingrediënten, de uitstekende kwaliteit 
en service. De ingrediënten komen vanuit de hele wereld en worden met Lithos als
exclusieve partner, verkocht aan voedings- en supplementfabrikanten in de Benelux.
De ingrediënten zijn alle voorzien van gedegen wetenschappelijke onderbouwing, zijn
bij voorkeur van natuurlijke oorsprong (en soms ook biologisch) en altijd van
uitstekende kwaliteit.

MEER INFORMATIE OF DIRECT SOLLICITEREN?
Enthousiast geworden: stuur dan een korte motivatie-email en je cv voor 15 september 2022 
aan Bea Boorsma via bb@lithosingredients.nl. Meer informatie over Lithos Ingredients kun je 
vinden op de website https://www.lithosingredients.nl/vacature-alert/ en op LinkedIn. Ben je zelf
(momenteel) niet geïnteresseerd en ken je wel de juiste persoon voor deze vacature, deel dan 
gerust deze vacature.

VACATURE


