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Wat houdt de functie in? 
De National Account Manager rapporteert aan de Sales Director Retail en heeft de volgende 
verantwoordelijkheden: 
 Relatiebeheer en ontwikkeling van partnership bij de accounts waarvoor de National Account Manager 

verantwoordelijk is 
 Optimale uitvoering en interne coördinatie van alle operationele processen ten behoeve van  de 

betreffende accounts 
 Opstellen en realiseren van accountplannen o.b.v. onze categorievisie, assortiments-, prijs- en 

promotiebeleid 
 In samenwerking met de accounts zorgdragen voor effectieve promoties 
 Succesvolle introductie van nieuwe concepten 
 Volwaardig gesprekspartner zijn voor de gehele categorie 
 In samenwerking met interne afdelingen ontwikkelen van account specifieke concepten en assortimenten  
 
Wat vragen wij van je? 
 Een commerciële opleiding op HBO- of academisch niveau 
 Ervaring binnen de foodbranche is een vereiste 
 Uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden 
 Een merken- & PL denker 
 Minimaal vijf jaar saleservaring en kennis als account manager op hoofdkantoorniveau in de FMCG (bij 

voorkeur ervaring met Ahold) 
 Een enthousiaste teamplayer 
 Analytisch, proactief, winnersmentaliteit  
 Zelfstandigheid, gekoppeld aan een ondernemende instelling en een gezonde gedrevenheid 
 
Wat bieden wij je? 
Werken bij een sterk groeiende, ondernemende en informele organisatie. Een jong en ambitieus team met 
veel ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Geografische situatie  
Johma is gevestigd in Losser. Voor de uitoefening van deze functie woon je bij voorkeur centraal in 
Nederland. Het is niet noodzakelijk dagelijks op ons kantoor in Losser aanwezig te zijn, aangezien thuis 
werken wordt gestimuleerd. 
 
Hoe kun je solliciteren?  
Spreekt deze functie je aan, stuur dan uiterlijk 31 maart aanstaande je motivatie en cv aan: hr@johma.nl. Wil 
je eerst meer informatie, dan kun je contact opnemen met onze Sales Director Retail, René Gerrietsen, 
telefoonnummer 06 51 690 658 
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