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Food Inspiration is per direct op zoek naar een talentvolle accountmanager. Een sprankelende
persoonlijkheid die de commerciële spin in ons web wordt, ondernemend is ingesteld en houdt
van aanpakken. Een commerciële held die ons helpt de digitale propositie van Food Inspiration uit
te bouwen. Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor acquisitie, contractmanagement en
relatiebeheer en ben je de linking pin tussen sales en marketing.

Food Inspiration is:

Food Inspiration biedt:

Het online en offline inspiratie-infuus voor foodprofessionals
op het gebied van eten, drinken, slapen en gastvrijheid.
Door het delen van inspirerende verhalen, trends en
ontwikkelingen helpen we foodprofessionals om succesvol
te blijven innoveren binnen de turbulente wereld van service
en hospitality.

•	Een inspirerende werkomgeving op het World Food
Center-terrein in Ede, maar werk ook gerust vanuit huis
of het cafeetje op de hoek
•	10 ondernemende collega’s die niet kunnen wachten
om jou te ontmoeten
•	Een platte no-nonsense structuur, geen organogrammen
en hiërarchische lagen
•	Een gezonde plant-based lunch, maar ook voldoende
borrels
•	De mogelijkheid om elke opleiding te volgen die je wilt
•	Heel veel vrijheid en zelfstandigheid; craft your own job
•	En natuurlijk.... een elektrische leaseauto, Macbook,
marktconform salaris en een pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden

Wat ga je doen?
•	Je gaat dagelijks in gesprek met potentiële klanten over
de inkoop van mediawaarde
•	Jij bent de commerciële schakel tussen deze klanten en
ons marketingteam
•	Je gaat een strategie neerzetten om Food Inspiration
commercieel te laten groeien

Wat breng je mee?

Vragen of gelijk solliciteren?

•	HBO- of academisch werk- en denkniveau
•	3 tot 5 jaar relevante werkervaring binnen sales
•	Uitstekende communicatieskills
•	Een commerciële mindset
•	Zelfstandigheid, nieuwsgierigheid en gezelligheid
•	Ervaring met salesfunctie in (digital) advertising is een pré
•	Affiniteit met food(service) is een pré

Neem contact op met Anna de Wit:
anna@shootmyfood.com
Gelijk solliciteren? Stuur je CV en motivatie naar
Anna voor 24 januari 2022.

