
 

 

 

 

 

SRG International is een internationale en dynamische handelsonderneming die staat als sterke brug 

tussen FMCG-fabrikanten en retailers. Waar het ooit in 1982 begon als een kleine speciaalzaak, heeft 

SRG International zich inmiddels ontwikkeld tot een grootschalige distributie- en merkpartner voor 

's werelds grootste zoetwaren- en food merken.  

 

Net zo belangrijk als onze relaties met externe partners, is die met onze eigen medewerkers.  

Zij vormen de ware kracht van SRG International en zorgen dat onze kernwaarden dagelijks tot leven 

komen. Als gewaardeerde medewerker word je altijd aangemoedigd om de beste versie van jezelf  

te zijn. Wij zijn een jong en dynamisch team met veel ambitie, passie en hands-on mentaliteit.  

Zie jij jezelf het team van SRG International versterken? 

 

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een: 

Account Manager Sales United Kingdom  (Fulltime) 

In onze internationale omgeving binnen een snel groeiende organisatie kom je te werken in een 

enthousiast team. In deze functie draag je zorg voor het genereren en onderhouden van nieuwe en 

bestaande contacten met klanten. Daarbij weet je optimale verkoopprijzen, kwaliteit en stipte 

naleving van afspraken te bedingen. Je volgt marktbewegingen en bent continu op de hoogte van de 

ontwikkelingen. Intern onderhoud je goede contacten ten behoeve van een correcte en volledige 

administratieve afhandeling.  

Spreek jij vloeiend Engels, ben je communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk, pro actief, 

klantgericht en zorgvuldig, dan biedt deze functie een geweldige kans in jouw commerciële carrière. 

 
Dit breng jij mee: 

• HBO werk- en denkniveau; 

• Beheersing in woord en geschrift van de Engelse en Nederlandse taal; 

• Alle extra talen zijn een pré; 

• Grote bereidheid om te reizen; 

• Een flexibele instelling qua werkuren; 

• Kennis van Microsoft Office pakket. 

 

Wat wij bieden: 

• Een afwisselende fulltime baan in een dynamische en prettige werkomgeving in een jong 

team en in een snelgroeiend bedrijf. 

• Ruimte om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. 

• Marktconform salaris 

• Goed arbeidsvoorwaardenpakket met pensioenregeling. 

Solliciteren? 

Ben jij enthousiast geworden en denk jij dat dit JOUW droombaan is?  

Wij kunnen niet wachten om jou te leren kennen! 

Mail jouw sollicitatie, bestaande uit een up-to-date CV en een gerichte motivatie onder vermelding 

van de vacaturenaam naar vacatures@srgi.eu. Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 


