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Ingrizo, your partner for Food & Health Ingredients

Sales & Product Manager Food Ingredients m/v 
met uitgebreide verantwoordelijkheden.

Ingrizo is een dynamisch, snel- 
groeiend B2B-bedrijf, actief 
in de distributie van specialiteiten 
voeding – en gezondheids-
ingrediënten van gerenommeerde 
partners en leveranciers op 
internationaal vlak.
Ingrizo heeft actueel een vacature 
voor  een  gedreven Sales en 
Product Manager voor Voedings- 
en gezondheidsingrediënten.  
Het bedrijf is gevestigd in De Pinte 
( vlakbij de kruising E40- E17, afrit 
E 17 –Eke De Pinte. )

FUNCTIE-OMSCHRIJVING
- Je bent verantwoordelijk voor de succesvolle verkoop binnen  de Benelux van een kwaliteitsvol en innovatief 

productengamma in diverse voedings-toepassingen, zoals  bakkerij, zuivel , oliën en vetten, … Je werkt met 
producten met een uitstekende reputatie en kwaliteit.

- Je beheert de projecten van de bestaande  klantenportefeuille met Key Accounts , onderhandelt de contracten 
in overeenstemming met je targets en je budget,  en je zorgt voor een duurzame, lange termijnrelatie en verdere 
groei. Frequent reizen binnen de Benelux vormt voor jou geen probleem   voor het bezoeken van bestaande 
klanten en voor het uitvoeren van aktieve prospektie.  

- Je adviseert je klanten  op technisch, commercieel  en marketing 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 en trends op.

- Door je ervaring en kennis word je het  aanspreekpunt voor principalen of leveranciers, en krijg je ook extra 
sector- en budget verantwoordelijkheden voor de Benelux. Je bent tevens actief bij het beheren en uitbreiden 
van het product portfolio, en daarmee sta je in voor het signaleren en het genereren van nieuwe business.

- Je rapporteert rechtstreeks aan de Directie.

Ingrizo heeft een - no-nonsense - overlegcultuur waarbij zelfstandigheid, teamspirit, korte communicatielijnen, 
hoge reactiviteit en service-gehalte, resultaat gedreven … centraal staan.  
Als gedreven collega  word je gewaardeerd voor je prestaties, en maak je mee het verschil !  

PROFIEL 
- Je hebt een passie voor voeding, en  genoot een hogere opleiding Bachelor of Master , en je hebt minimaal  

5 jaar  relevante commerciële ervaring opgedaan  in de voedingssector ( ingrediënten, additieven ). 
- Je bent vlot in Nederlands, Frans en Engels. 
- Je kan vlot omgaan met de computer ( Office, CRM, ... ). 
- Je bent een sterke onderhandelaar, service en resultaat gericht, ambitieus, communicatief, flexibel, innovatief 

en stressbestendig maar tevens hands-on.

AANBOD 
- Een zelfstandige, afwisselende job met plaats voor zelfontwikkeling en groei.
- Ruime verantwoordelijkheden in een stabiel en sterk groeiend bedrijf met veel internationale contacten.
- Externe en interne opleidingen in binnen en buitenland.
- Actieve rol bij  innovatieprojecten  met nieuwe voedingsingrediënten. 
- Een passend salarispakket met extra legale voordelen. 
- Een filevrije omgeving in regio Gent, en respect voor een goede work-life balans.

GEÏNTERESSEERD ?
Reageer snel en vertel ons waarom jij de juiste persoon voor ons bent. Stuur je motivatiebrief met cv. naar  
onderstaand contact.


