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VACATURE SALES MANAGER 
 
Functieomschrijving 
Voor onze biologische granola bakkerij I Just Love Breakfast in Puurs zijn wij op zoek naar een Sales Manager. In deze 
functie werk jij op basis van onze groeistrategie een salesplan uit dat zich baseert op je kennis en onderzoek van de 
potentiële verkoopskanalen. Je werkt nauw samen met de zaakvoerster om het plan vorm te geven en te concretiseren.  
Jij bent als eerste sales manager degene die de lijnen uitzet en de verbinding zoekt met de verschillende stakeholders. Het 
is van belang dat jij bewezen hebt succesvol te kunnen zijn in een vergelijkbare functie. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

• Je voert een doorgedreven marktonderzoek en concurrentieanalyse uit zodat we op een onderbouwde manier 
nieuwe geselecteerde markten kunnen benaderen. 

• Op basis van de verworven data werk je een sales en marketingplan uit en geef je richting aan de uit te rollen 
internationale strategie. 

• Ondersteund door customer care en de zaakvoerster breng je het plan mee tot uitvoering. 
• Je gaat actief op pad om contacten met bestaande klanten te onderhouden en nieuwe contacten te leggen. 
• Op termijn leid je een junior profiel op en coach jij het salesteam in de volgende te nemen stappen. 

In de functie van Sales Manager koppel jij steeds terug met de zaakvoerster van I Just Love Breakfast. Ze zal je regelmatig 
gebruiken als klankbord als het gaat om strategische keuzes. 

 
Functie-eisen 
Ter invulling van deze functie zijn wij op zoek naar een kandidaat met relevante werkervaring binnen een soortgelijke 
commerciële functie in de voedingssector. Daarbij is het van belang dat je een visie hebt ontwikkeld op het gebied van sales 
en marketing, waardoor je het beste van beide werelden kunt laten samenkomen in deze uitdagende functie. Verder 
beschik je over: 

• Een afgeronde Bachelor of Master Opleiding; 
• Je hebt minimaal vijf jaar commerciële ervaring binnen de sector en weet zodoende hoe de lijnen lopen; 
• Je bent een nuchter persoon die beschikt over een resultaatgericht en commercieel karakter; 
• Je hebt een ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit; 
• Je bent woonachtig op maximaal drie kwartier rijden van onze locatie in Puurs. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Afhankelijk van jouw kennis en ervaring biedt I Just Love Breakfast een marktconform salaris en de nodige ondersteunende 
middelen om je job op een fijne manier te kunnen doen.  
 
Nieuwsgierig of wil je liefst meteen solliciteren? 
Met je vragen of met je motivatiebrief + CV kan je terecht bij onze office manager Talita@ijustlovebreakfast.be 

 


