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CID LINES is een Belgische producent van reinigings- en ontsmettingsmiddelen met focus op veilig voedsel van ‘boer tot
bord’. Onze producten worden ingezet in de intensieve veehouderij, de voedingsindustrie en car- en truckwash. Na een
carrière van 30 jaar kan je onze producten vinden in 96 landen verspreid over de 5 continenten en gaan we de uitdaging aan
om dit verder uit te bouwen. Hiervoor zijn we op zoek naar sterspelers die mee willen bouwen aan dit succesverhaal!

Account Manager Food Industry

FUNCTIE
Samen met je team ligt er een gevarieerd en boeiend takenpakket op jou te wachten:
 Je beheert en volgt de bestaande Belgische klantenportefeuille in de voedingsindustrie op.
 Je prospecteert (pro)actief naar nieuwe voedingsverwerkende bedrijven om zo jouw individuele en de teamgebonden
targets verder uit te bouwen.
 Je voert audits uit bij bestaande en nieuwe klanten teneinde steeds het meest optimale kwaliteitsniveau te kunnen
garanderen.
 Duurzame relaties opbouwen en onderhouden met je klanten zijn essentieel om jouw strategie te kunnen uitrollen.
 Je rapporteert aan en wordt begeleid door je Divisie Manager.
PROFIEL






Je beschikt over een Masterdiploma, richting agri- en biotechnologie, voeding, of gelijkwaardig door ervaring.
Je bent proactief, neemt initiatief en hebt zin om projecten tot een goed einde te brengen.
Met je commerciële flair zorg je voor een klantgerichte ondersteuning.
Je spreekt vlot Nederlands en Frans, extra talen zijn leuk meegenomen.
Je bent gepassioneerd door de veelzijdigheid van deze job, waarbij chemie, microbiologie, voedingstechnologie, wetgeving,
techniek en empathie centraal staat.
 Ervaring met kwaliteitssystemen zoals BRC, IFS of andere zijn een mooie plus!
AANBOD
 Je komt terecht in een jong internationaal bedrijf, waar ondernemerschap, innovatie, persoonlijke relaties, samenwerken
en klantvriendelijkheid top prioriteiten zijn.
 Je werkt in een dynamisch team waar we kennis delen en er ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
 Je werkt in een filevrije omgeving 
 Je krijgt een aantrekkelijk en marktconform salaris, een eigen opleidingsplan, een bedrijfswagen, aangevuld met
extralegale voordelen.

Interesse? Mail je cv en motivatie naar kim.bruneel@cidlines.com en overtuig ons!

