
 
 

Ben jij onze nieuwe Sales Manager? 
(Fulltime) 

STEF is dé Europese specialist in Food Supply Chain Logistics. Wij bewaren, verpakken en 

distribueren gekoelde, diepgevroren en ongekoelde voedingsmiddelen. Vanuit onze vestigingen in 

Bodegraven, Eindhoven en Raalte vinden verse producten dagelijks hun weg naar het bord van de 

consument. Ons netwerk is uniek in Nederland en Europa. STEF Nederland is volop in ontwikkeling 

en de afdeling Sales bouwt dagelijks aan onze ambitie om te blijven groeien en onze klanten de 

slimste oplossingen te bieden.  

Als Sales Manager ben je de sparringpartner voor onze klanten en medeverantwoordelijk voor 

behalen van onze verkoopdoelstellingen. Je bekijkt onze salesdata met een analytische blik, houdt 

de ontwikkelingen in de markt scherp in de gaten en levert een actieve bijdrage aan het 

verkoopplan. Je krijgt energie van het genereren van nieuwe business en bent gedreven om onze 

klanten de beste oplossingen te bieden. In deze rol ben je onderdeel van ons ambitieuze salesteam 

en rapporteer je aan de Commercieel Directeur.  

Ben jij de enthousiaste collega die we zoeken? Dan heb jij… 

• Aantoonbare ervaring in Sales en bij voorkeur in Food & Temperature Controlled Logistics; 

• Een positieve drive en een echte ondernemersgeest; 

• HBO werk- en denkniveau; 

• Uitstekende contactuele eigenschappen en een goede beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal (Frans is een pré).  

 

Wat mag je van ons verwachten?   

Allereerst een fijne werkplek en gezellige collega’s. Onze werksfeer is informeel en we staan altijd 

open voor nieuwe inzichten en eigen initiatief. Bij STEF ga je aan de slag bij een dynamische, 

internationale en financieel gezonde organisatie. Je krijgt goede ondersteuning vanuit onze 

professionele Sales Backoffice bestaande uit een Sales Engineer en een Commercial Assistant.  

 

Ook bieden we je:  

• Een goed salaris conform de TLN CAO beroepsgoederenvervoer;  

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals; 

o Een leaseauto, laptop en telefoon;  

o Een jaarcontract en een vast contract wanneer we na een jaar nog steeds blij zijn 

met elkaar; 

o Je krijgt de mogelijkheid om aandelen te kopen van ons bedrijf en zo mee te delen in 

ons succes;  

o Een extra beloning in de vorm van een bonus wanneer je je doelstellingen behaald; 

• Opleidingen en trainingen ter ondersteuning van je functie en eigen ontwikkeling. 

 
Solliciteren?  
We zien jouw CV en motivatie graag tegemoet! Je kunt die sturen naar 
STEF_nederland_HR@stef.com en wellicht nodigen we je binnenkort uit voor een kop koffie om 
kennis te maken.  
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Heb je nog vragen over vacature?  
Wanneer je een inhoudelijke vraag hebt over de functie dan kun je die stellen aan Peter Wilms, 
Commercieel Directeur STEF Nederland via 06- 147 39159. 
 
Voor al je overige vragen kun je terecht bij de afdeling HR via bovenstaand e-mailadres of telefonisch 
via 088- 939 5110.  
 


