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Your partner for supreme health ingredients

Sales Engineer Food & Health 
Ingredients Benelux  m/v 

Ingrizo is een jonge en 
groeiende internationale
B2B-onderneming gevestigd 
in De Pinte (nabij E17).

Het screenen, testen, 
selecteren en verdelen van 
ingrediënten voor voeding en 
gezondheid is onze business, 
met topkwaliteit als hoogste 
doel. Het is een vak dat we 
door en door kennen en 
waar we goed in zijn. Bij ons 
bent u zeker van de meest 
natuurlijke ingrediënten voor 
uw voedingsproducten of 
gezondheidstoepassingen, 
met bijzondere aandacht 
voor ‘clean label’.

FUNCTIE-OMSCHRIJVING
- Als Sales Engineer zet je je in voor de succesvolle verkoop in de Benelux van een kwaliteitsvol en 

innovatief productengamma in diverse voedings- en health toepassingen. Je werkt met producten 
met een uitstekende reputatie en kwaliteit.

- Je adviseert de klanten op technisch vlak  over de ingrediënten en hun applicaties waarbij je 
ondersteund wordt door de technologen van onze buitenlandse partners en leveranciers. 

- Je volgt hierbij ook nauwlettend de marktontwikkelingen op.
- Je beheert de projecten van de bestaande klantenportefeuille, en doet aan actieve prospectie 

in de Benelux om een maximaal verkoopresultaat te behalen. Je bent hiervoor tot 80 % van 
je tijd op verplaatsing. Je onderhandelt over verkoopprijzen en contractuele voorwaarden in 
overeenstemming met je targets en je budget.

- In functie van je ervaring en kennis vertegenwoordig je ook Ingrizo mee in bepaalde innovatie –
projecten bij kennisinstellingen.

Ingrizo heeft een - no-nonsense - overlegcultuur waarbij zelfstandigheid, teamspirit, korte 
communicatielijnen, hoge reactiviteit en service-gehalte, resultaat gedreven … centraal staan.

PROFIEL 
- Je genoot een hogere opleiding Bachelor of Master Voeding, of gelijkaardig door ervaring.
- Je hebt minimaal 2 – 5 jaar sales ervaring in een gelijkaardige sector. 
- Je bent vlot in Nederlands, Frans en Engels. 
- Je kan vlot om gaan met de computer ( Office, CRM,  ). 
- Je werkt autonoom, bent dynamisch, volhardend en resultaat gericht.

AANBOD 
Een zelfstandige, afwisselende job met plaats voor zelfontwikkeling en groei.
Ruime verantwoordelijkheden in een jong bedrijf met veel internationale contacten.
Een passend salarispakket in lijn met de functievereisten.

BEN JIJ VOOR ONS DE JUISTE PERSOON ?
Stuur snel je motivatiebrief met c.v. naar: 
INGRIZO, t.a.v. Trees Cluyse (H&R) Polderdreef 133, B-9840 De Pinte
Telefoon 0477 189549  -  e-mail : trees.cluyse@ingrizo.com


