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ALGEMENE INFORMATIE 

 

 

 

Koffiebranderij Peeze richt zich vanaf 1879 met veel passie op het leveren van topkwaliteit koffie. 

Met een ruim assortiment van kwalitatieve bijproducten zoals thee, zoetwaren, servies en 

apparatuur levert Peeze een totaalconcept voor de horeca, bedrijven en instellingen. 

Persoonlijk advies op maat is hierbij van unieke waarde. 

 

Peeze koffie is in meerdere opzichten een bijzondere koffie. Een combinatie van een 

ambachtelijke benadering, het gebruik van enkel en alleen de allerbeste Arabica koffiebonen, de 

hoogste kwaliteit tijdens het productieproces en een duidelijke keuze voor duurzaamheid. 

 

Kwaliteit en duurzaamheid binnen de hele keten staat centraal in het beleid en de filosofie van de 

organisatie. Het uiteindelijke resultaat is een kopje koffie (of thee) om van te genieten, waarbij 

Peeze de wereld om haar heen niet vergeet. Ook dat is voor Peeze een kwestie van goede smaak! 

 

Binnen de 135 jaar dat Peeze nu bestaat is de onderneming uitgegroeid tot een eigentijdse 

onderneming in de hoogste regionen van de koffiemarkt. Peeze is als één van de weinige 

koffiebranderijen ook een autonome onderneming. Peeze behoudt deze bijzondere positie door het 

beste van twee werelden te combineren; enerzijds de modernste technieken en slimste innovaties 

en anderzijds het authentieke recept en de voorliefde voor het ambacht. 

 

Op dit moment zijn er circa 50 medewerkers werkzaam binnen Peeze. De directie wordt sinds 

2005 gevormd door de heren Van der Hulst en Terpstra, die sinds 2007 ook de eigenaren zijn. 

 

Koetsier Executive Search is in opdracht van de directie van Peeze BV op zoek naar een gedreven 

Account Manager (regio Den Haag) ter versterking van het huidige Sales Team. 
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FUNCTIE- en TAAKOMSCHRIJVING 

 

 

 

 

Titel Account Manager (regio Den Haag)  

 

 

Plaats in de organisatie  De Account Manager rapporteert rechtstreeks aan de  

 Field Manager. 

 

 

Standplaats  De Accountmanager werkt veelal vanuit huis maar zal op 

regelmatige basis (overleg, bijeenkomsten, etc.) op het 

hoofdkantoor in Arnhem aanwezig moeten zijn. 

 

 

Taken en Verantwoordelijkheden De Account Manager is verantwoordelijk voor: 

� Het bezoeken van de bestaande Peeze relaties/accounts 

in de regio Den Haag; 

� Het uitbouwen van de huidige Peeze accounts; 

� Het actief (acquisitie) bezoeken van mogelijk nieuwe 

accounts in de toegewezen regio; 

� Het opstellen van een plan van aanpak om de 

toegewezen regio aanzienlijk te laten groeien in 

volume, omzet en marge; 

� Het initiëren en benutten van kansen in de markt; 

� De verkoop van het Peeze totaalconcept bij 

voornamelijk bedrijven en instellingen; 

� Het actief opbouwen, onderhouden en uitbouwen van 

bestaande en nieuwe netwerken; 

� Het realiseren van een aanzienlijke omzetverhoging 

(middels een proactieve klantbenadering); 

� Het meedenken en leveren van een bijdrage aan 

commerciële mogelijkheden en strategieën voor de 

totale organisatie. 
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- De Persoon - 

 

 

Opleiding De te zoeken kandidaat beschikt over een opleiding op 

HBO werk- en denkniveau. Hierbij valt te denken aan 

bijvoorbeeld HEAO (Commerciële Economie) 

 

 

Ervaring De te zoeken kandidaat beschikt over minimaal vijf jaar 

commerciële buitendienst ervaring (acquisitie en new 

business development) binnen een business-to-business 

omgeving. Ervaring met het verkopen van een 

totaalconcept is een duidelijke pre. Daarnaast beschikt de 

kandidaat over een aantoonbaar netwerk (contacten binnen 

bedrijven en instellingen) in de regio Den Haag. De nieuw 

te zoeken Accountmanager is gewend om zelfstandig 

(vanuit huis) te werken alsmede het verzorgen van een 

zorgvuldige dagrapportage/administratie.  

 

 

 

Karakteristieken Met betrekking tot de persoonlijke kwaliteiten waaraan de 

man/vrouw zal moeten voldoen, willen wij ons met nadruk 

beperken tot die eigenschappen welke van essentieel belang 

zijn voor het welslagen: 

 � Ondernemende instelling (initiatiefrijk/pionier) 

� Resultaatgericht 

� Overtuigingskracht en motivator 

� Communicatief 

� Zelfstandigheid 

� Pragmatisch 

� Oplossingsgericht (creatief) 

� Stressbestendig 

� Resultaatgericht 

� Discipline 

� Hands-on mentaliteit 

� Gevoel voor humor 


