
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Vacature Sales/ Accountmanager  
 

minimaal 24 uur per week 

 
Over Lekker Brood:  

Lekker Brood bestaat sinds 2012 produceert en verkoopt ambachtelijk biologisch 

brood. We wilden laten zien dat lekker brood alleen gemaakt kan worden met de 

juiste biologische grondstoffen en een flinke dosis menselijke aandacht tijdens 

het productieproces. Met deze ambitie zijn we inmiddels uitgegroeid tot een 

gewaardeerde bakkerij met meerdere verkooppunten in Nederland en mooie lijst 

met trotse afnemers. Iedereen kan bij deze verkooppunten onze ambachtelijke 

zuurdesem broden kopen, maar je komt ons ook tegen bij restaurants, 

cateraars, hotels, natuurwinkels en strandtenten. Het grootste deel van de 

mensen in ons team heeft een arbeidsbeperking, waardoor ze in het verleden 

moeilijk zelfstandig aan een baan konden komen. Lekker Brood is onderdeel van 

Social Capital en heeft als doel om de lekkerste biologische en sociale bakkerij 

van Zuid-Holland te worden. 

 

Jouw rol als Sales/ Accountmanager: 

In deze rol ben jij de verbindende schakel tussen onze afnemers en Lekker 

Brood. Jouw leidinggevende is onze  Operationeel Directeur Gosse. Ook ben je 

verantwoordelijk voor het werven van nieuwe afnemers die zoveel mogelijk 

lekker brood bij ons gaan bestellen. 

 

Wat je zoal gaat doen: 

● Je bent een trotse ambassadeur van het merk Lekker Brood; 

● Je zoekt en benadert potentiële afnemers op proactieve wijze, primair in 

regio Zuid-Holland; 

● Je onderhoudt structureel contact met alle huidige afnemers ter 

optimalisatie van de samenwerking; 

● Je organiseert proeverijen en rondleidingen aan bestaande- en potentiële 

afnemers ter inspiratie; 

● Je begeleidt nieuwe afnemers in de startfase om een optimale bestelcyclus 

en communicatiestructuur te creëren zodat we efficiënt kunnen 

produceren; 

● Je stelt zakelijke voorstellen op en communiceert daarover; 

● Je denkt mee over de optimalisatie van het assortiment om perfect in te 

spelen op de wensen van onze afnemers; 



 

 

 

 

 

 

 

Wat je bij ons krijgt: 

● Een prettige werkomgeving bij een jonge & groeiende organisatie; 

● Nog meer loon door de toepassing van een bonussysteem gekoppeld aan 

verkoopdoelen; 

● De mogelijkheid om deeltijd of voltijd te werken; 

● Een salaris tussen € 2332 en € 3014 in lijn met de Ambachtelijke 

Bakkerijen CAO, afhankelijk van ervaring en competenties (op basis van 

een voltijdse werkweek van 38 uur);  

● Naar jouw keuze betalen we je vakantiegeld van 8% uit in mei of staat het 

maandelijks op je rekening; 

● De kans om bij een gecertificeerd sociaal (PSO30+) en duurzaam (SKAL) 

bedrijf te werken; 

● 25 vakantiedagen als je voltijd werkt; 

● Korting op alle Lekker Brood producten; 

● 25% korting bij alle (horeca)locaties van Social Capital; 

● Doorgroeimogelijkheden binnen de complete keten; 

● Reiskostenvergoeding, bijna alle weekenden vrij en een pensioenregeling;  

● Regelmatig activiteiten en gezelligheid met collega’s. 

 

Wat we van jou vragen: 

● Je hebt een flinke portie klantvriendelijkheid en proactieve instelling; 

● Je hebt affiniteit met een ambachtelijk duurzaam product dat op sociale 

wijze is geproduceerd; 

● Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring; 

● Het is een pré als je enige kennis hebt van de zakelijke markt in Den Haag 

en omgeving; 

● Je bent flexibel en vind het niet erg wanneer dat nodig is je werkdag vroeg 

te starten; 

● Veilig rijden is voor jou gesneden koek, je bent namelijk in het bezit van 

een geldig B-rijbewijs; 

● Je spreekt en begrijpt Nederlands & Engels. 

 

Sollicitatie: 

Zie je het zitten om bij ons aan de slag te gaan? Wil je morgen al beginnen? 

Solliciteer dan direct door een mailtje te sturen naar 

gosse.bijlenga@lekkerbrood.nl. Dan plannen wij bij een match zo snel mogelijk 

een kennismaking met jou in! Heb je nog vragen over Lekker Brood of over de 

functie, dan kun je Gosse bellen op 06 18974250. 



 

 


