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Wie is Fresh2You? 
Fresh2You is een Nederlands familiebedrijf, actief in de teelt en handel van groeten & fruit. Ons 
team bestaat uit gepassioneerde, ondernemende collega’s met tientallen jaren ervaring in de 
branche. We leveren een breed pakket groenten & fruit aan meer dan 500 klanten in Nederland, 
België en de UK. Dit doen we vanuit twee vestigingen, te weten Barendrecht en Antwerpen. 
 
Onze business omvat drie pilaren: 
 

1. Eigen teelt in Afrika 
o Groente – Marokko en Senegal (eigen merken CarlO en Green Goods) 
o Fruit – mango’s uit Senegal (vanaf 2021) 

 
2. Sourcing van bananen, fruit, citrus en groenten 

o Jarenlange samenwerking met telers en partners in heel Europa en Zuid Afrika. 
! Exclusieve merken Famisa, Brix en Angela 

 
3. Cash & Carry 

o Compleet aanbod met bananen, fruit, citrus, groenten en specialties voor 
consumenten 

o Keuze uit klasse 1 en klasse 2, dus goede prijskwaliteitverhouding 
 
Wij zijn in staat om de beste kwaliteit producten te leveren omdat wij de keten zo kort mogelijk 
houden en dagelijks aanleveringen hebben van de eigen teelt of onze partners. 
 
Naast kwaliteit en beschikbaarheid is oog en aandacht voor onze klanten wat ons onderscheid. 
Dagelijks spant het hele bedrijf zich in onze klanten maximale service en kwaliteit te leveren. 
Het marktgebied waar wij actief zijn omvat op dit moment voornamelijk Nederland, België en de 
UK. Maar, het is onze ambitie om een speler te worden op de Europese markt. Daarom zijn wij op 
zoek naar gepassioneerde accountmanagers die onderdeel willen worden van een ondernemend 
bedrijf, waar veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. 
 
 

Functie 
Voor uitbreiding van ons Export team, zijn wij op zoek naar een kandidaat die een track record heeft 
in de AGF-sector, goed Engels spreekt en bij voorkeur ook Duits en Frans. De kandidaat heeft de 
competenties de Export markt bij Fresh2You verder te ontwikkelen.  
We vragen van de kandidaat dan ook een ondernemende instelling, met een neusje voor 
commerciële kansen die zich aandienen. De kandidaat is een prettig gesprekspartner voor de 
klanten en snapt waarde behoeftes liggen van de klant. 
Omdat we met een klein team werken, gaat je verantwoordelijkheid verder dan Commercie. 
Aansturing van de keten en mee denken op gebied van verpakkingen zijn onderdeel van de functie.  
Taken & verantwoordelijkheden 

• Je bent verantwoordelijk voor de verkoop aan de aan jou toegewezen markten & klanten, zowel 
groothandel, importeurs als verpakkers. Bij voorkeur heb je een eigen netwerk van klanten; 

• Bij voorkeur behartig je de inkoop van enkele producten. Je beschikt over een eigen netwerk van 
leveranciers en bent verantwoordelijk voor de inkoop en prijszetting etc. 
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• Je spreekt dagelijks met de klanten over prijsvorming, volume en promoties. Daarnaast schakel je 
met de klant over het assortiment en verpakkingen.  

• Intern heb je veel contact met je collega’s van Inkoop. 

• Aansturing van de keten is onderdeel van de functie. 

• We verwachten van je dat je de klanten meerdere keren per jaar bezoekt. . 

 
 

Functie eisen 
• MBO+ of HBO werk- of denkniveau; 
• Je bent een echte aanpakker en hebt een hands-on en pragmatische aanpak; 
• Je bent commercieel en resultaat gedreven – je beschikt over overtuigingskracht en 

onderhandelings technieken; 
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een commerciële rol binnen de AGF; 
• Je beschikt over goede communicatievaardigheden; 
• Je bent loyaal en integer en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
• Je bent kundig en betrouwbaar, die prettig is in de omgang 
• Je hebt goede beheersing van de Engelse en Duitse taal. 

 

Wat kun je van Fresh2You verwachten? 
• Je komt te werken in een familiebedrijf met een goede reputatie. 

• Ondernemerschap staat centraal – je krijgt veel ruimte om zelf aan het stuur te zitten in 
een zeer ondernemend bedrijf 

• We werken vanuit een prettig, nieuw kantoor in Barendrecht, met prima werkplekken.  

• Op kantoor heerst een informele en persoonlijke werksfeer, waar oog is voor elkaar en 
voor plezier. Er staat een behulpzaam team dat je zal helpen je doelen te realiseren. 

• Uiteraard bieden we marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

 

Solliciteren 
Ben je een commercieel talent, geïnteresseerd in deze functie en wil je lid worden van de Fresh2You 
familie, dan zien we je motivatiebrief met CV met belangstelling tegemoet. Je kunt deze sturen naar 

HR@fresh2you.nl. 


