
Coenecoop Wine Traders is de specialist en markleider op het 
gebied van duurzame wijnen op de Nederlandse markt. Om ons 
succes verder uit te bouwen zijn we per direct opzoek naar een 
accountmanager vakhandel voor de regio Zuid Oost Nederland. 

Functie omschrijving
Als accountmanager vakhandel ben je met een team van totaal 4 
collega’s verantwoordelijk voor de verkoop van onze wijnen aan 
een belangrijk deel van onze vakhandel klanten. Op basis van de 
jaarplannen richt jij je op het uitdiepen van bestaande klanten en 
het verwerven van new business. Je signaleert ontwikkelingen in de 
markt en speelt in op de vraag die daaruit ontstaat. Daarnaast ben 
je actief betrokken bij activiteiten vanuit het salesteam  zoals het 
selecteren van nieuwe wijnen, het organiseren van in- en externe 
proeverijen en het benchmarken van prijzen en kwaliteiten in de 
markt. Door snel te schakelen en probleemoplossend te denken, 
in combinatie met jouw buitendienstervaring en wijnkennis, weet jij 
onderscheidend en succesvol te zijn.

Jouw werkgebied bestaat uit Zuid Oost Nederland (o.a. Gelderland 
Oost Brabant en Limburg).

Jouw profiel
Je bent een teamplayer; samen met je collega’s probeer je het 
maximale uit een dag te halen en je ondersteun je elkaar waar 
nodig. Je bent commercieel ingesteld; je bent resultaatgericht, 
sales gedreven en overtuigend waarbij de goede relatie met de 
klant altijd leidend is. Als mens ben je empathisch, authentiek en 
goed benaderbaar. Je bent ondernemend, energiek en hebt een 
grote drive die aanstekelijk werkt op anderen. 

Functie eisen
• Je hebt werkervaring opgedaan in een commerciële 
 buitendienst rol bij voorkeur in de wijnbranche;
• Je bent woonachtig in/ dichtbij het werkgebied;
• Je beschikt over aantoonbare wijnkennis.

Over ons
Coenecoop Wine Traders is specialist en marktleider op het 
gebied van biologisch en duurzaam geproduceerde wijnen. Wij zijn 
ervan overtuigd dat juist deze wijnen de toekomst hebben. Met 
een assortiment van meer dan 500 biologische, Demeter, Terra 
Vitis, Fairtrade en Fair for Life wijnen kunnen wij als marktleider 
en onderdeel van Delta Wines niet alleen een duurzaam maar 
daarnaast ook een betaalbaar assortiment bieden. “Natuurlijk 
meer“ is wat wij proberen te bereiken in de samenwerking met 
onze producenten en afnemers. 

Wat bieden we?
De sfeer binnen Coenecoop kenmerkt zich als no-nonsense, 
familiair en biedt veel vrijheid in handelen en ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling. We werken serieus hard met een flinke dosis humor. 
De communicatielijnen zijn kort. Daarnaast bieden we:

• enthousiaste collega’s met passie voor wijn;
• uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 
 een passend salaris en auto van de zaak;
• mooie producten in een altijd bewegende branche.

Interesse en meer informatie
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de gestelde 
eisen, dan verzoeken wij je om via de sollicitatielink te reageren.
Voor functie-inhoudelijke vragen kan je bellen met Richard van der 
Linden 06-13431722.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature: Account manager vakhandel

Kijk voor informatie op www.coenecoop.com


