
Wij zijn Kramers’ Seafood. Een familiebedrijf dat vier generaties actief is 
in de vis. Wij zijn goed in visverwerking en in de productie en opslag van 
vis- en visproducten. Wij verkopen en exporteren onze producten naar 
vele landen in de wereld. Tegelijk wordt er constant geïnvesteerd in kennis 
en technologie. Op dit moment wordt er nieuwe productie- en opslag-
capaciteit bijgebouwd. Alles zit straks onder één dak in een prachtig pand. 
We produceren met respect voor mensen, de zee en de natuur.

Als sales account manager kun je zelfstandig werken en verantwoordelijk-
heid nemen. Goed met mensen omgaan, in het buitenland en binnen 
het bedrijf. Prima verkopen maar ook klanten vasthouden, relaties en 
 netwerken opbouwen. Uitstekend Engels en Duits spreken en schrijven, 
Spaans en Italiaans is een pre. Je werkt met collega’s die allemaal maar 
één doel hebben: samen het goede willen doen. De basis is op Urk maar je 
werk brengt je naar alle continenten, je bent graag op reis. Zo kom je ver in 
je carrière, als het aan ons ligt. 

Wie goed doet, goed ontmoet. Wie gemotiveerd is, hard wil werken en een 
goede bijdrage levert aan ons bedrijf krijgt daarvoor een goede  beloning. 
Daarnaast kennen wij uitstekende primaire en secundaire arbeids-
voorwaarden met goede mogelijkheden voor persoonlijke en  
professionele ontwikkeling.

Voor meer informatie ga je naar:  
www.kramersseafood.com/vacatures

Wil je solliciteren? Neem dan even contact met ons op door een mail  
te sturen naar sollicitatie@kramersseafood.com of door ons even  
te bellen: 0527 685 043 en vragen naar Hein Kramer Lzn.

SALES ACCOUNT MANAGER v/m

Wie helpt onze omzet 
doen groeien?

Noordgat 1  8321 ME  Urk
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