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Johma is de bekendste en grootste saladebereider van Nederland. Met de merken Johma en Gourmet 
Salades heeft Johma een sterke positie op het gebied van verse salades. Kenmerkend voor onze organisatie 
zijn de enthousiaste en betrokken medewerkers en het continue streven om de allerlekkerste salades maken. 
 
Johma is volop in ontwikkeling. Dat maakt dat het een uitdagende onderneming is om voor te werken. 
Belangrijk punt daarbij is een prettige werkomgeving waarin resultaat en werkplezier hand in hand gaan. 
 
 
Wat houdt de functie in? 
Als National Accountmanager Foodservice weet je wat onze klanten willen en samen met hen stel jij 
assortimenten samen met het juiste aanbod. Daarbij streef je naar een zo hoog mogelijk rendement voor 
zowel Johma als onze klanten.  
 
Je rapporteert aan de Director Foodservice en hebt de volgende taken & verantwoordelijkheden: 
 Relatiebeheer en ontwikkeling/optimalisatie van partnership bij de accounts binnen het kanaal, 

waarvoor je verantwoordelijk bent. 
 Optimale uitvoering en interne coördinatie van alle operationele processen ten behoeve van de 

betreffende accounts 
 Onder supervisie van de Director Foodservice opstellen en realiseren van doelstellingen (KPI’s), 

accountstrategie en accountplannen - realisatie van omzet- en marge-margedoelstellingen, analyses, 
evaluaties en forecasts 

 Analyseren van markt-, kanaal- & accountcijfers. Opstellen van account profitability calculaties en o.b.v. 
conclusies verbetertrajecten opstellen/uitvoeren 

 In samenwerking met de accounts zorgdragen voor effectieve promoties (ROI) 
 Initiëren van category management projecten 
 Zorgdragen voor optimalisatie van alle relevante marketing P’s bij de betreffende 

grossier/eindverbruikers 
 In samenwerking met interne afdelingen ontwikkelen en introduceren van account specifieke acties  
 Ontdekken van nieuwe kansen in Foodservice en deze vertalen in concrete proposities en deals 
 Vanuit de merkconcepten en PL proposities voor iedere afnemer de juiste toegevoegde waarde bieden 
 
Wat vragen wij van je? 
Voor de functie van NAM FS zoeken wij een kandidaat die aan de volgende criteria voldoet (in volgorde van 
belangrijkheid): 
 Een commerciële opleiding op HBO- of academisch niveau 
 Minimaal vijf jaar saleservaring en kennis als account manager op hoofdkantoorniveau in de FMCG (bij 

voorkeur met eindverbruikers EN grossiers) 
 Je beschikt over een goed netwerk binnen Foodservice Nederland 
 Uitstekende communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden/ dealmaker. 
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 Omzetgroei gerealiseerd binnen foodservice 
 Een merken- & PL denker 
 Zowel relatiebeheer als prospecting (farming & hunting) 
 Onderhoudt makkelijk goede relaties op alle niveaus met klanten en intern. 
 Analytisch, proactief, winnaarsmentaliteit  
 Passie voor food 
 Zelfstandigheid, gekoppeld aan een ondernemende instelling en een gezonde gedrevenheid 
 Affiniteit met financiële/commerciële vraagstukken 
 
Wat bieden we je? 
Johma biedt een uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving waarbij zowel de primaire als de 
secundaire arbeidsvoorwaarden volledig in overeenstemming zijn met het functieniveau.  
 
Geografische situatie NAM FS 
Johma is gevestigd in Losser. Voor de uitoefening van deze functie woon je echter bij voorkeur centraal in 
Nederland, aangezien de hoofdkantoren van de toegewezen accounts met name hier zijn gevestigd.  
 
Hoe kun je solliciteren? 
Spreekt deze functie bij Johma je aan, dan kun je uiterlijk 6 juni a.s. je motivatie met cv mailen naar: 
hr@johma.nl. Wil je eerst meer informatie, dan kun je contact opnemen met onze Director Foodservice  
Paul van Haeren, telefoonnummer 06-45298117. 
 
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je onze websites bezoeken: www.johma.nl  
www.johmafoodservice.nl  www.gourmet-salades.nl 

 


