
 

Biscuit International is de Europese leider in de private label koekmarkt en toonaangevend door onder 
andere de focus op productinnovatie. Het hoofdkantoor, gevestigd in Parijs, leidt de organisatie van 
meer dan 2.400 medewerkers en een omzet van meer dan € 530 miljoen. In 2020 verwierf Platinum 
Equity de aandelen in Biscuit International. Zij ondersteunt de organisatie in haar plannen om het 
productaanbod en haar internationale bereik verder uit te breiden, zowel organisch als via aanvullende 
investeringen. Biscuit International is ontstaan in 2016 als resultaat van de combinatie tussen Poult 
(de Franse leider) en Banketgroep (Nederland). Als toonaangevend consolidatieplatform in Europa 
verwierf de groep in 2018 A&W (Duitsland), Stroopwafel & Co (Nederland), Northumbrian Fine Foods 
(Verenigd Koninkrijk) en Arluy (Spanje), in 2019 Aviateur (Nederland) en Dan Cake (Portugal) in 2021. 

Meer dan de helft van het totale volume van Biscuit International wordt door de Nederlandse fabrieken 
geproduceerd. De Banketgroep en Aviateur Banketbakkerijen B.V. (Biscuit International Netherlands) 
produceren in haar 11 industriële banketbakkerijen een ruim assortiment die in binnen- en buitenland 
verkocht worden. Voor ons sales team zijn wij op zoek naar een: 

Sales Assistent (40 uur per week) 

De functie 
In deze dynamische rol ondersteun je de Sales- en Accountmanagers in een breed scala aan 
activiteiten, enerzijds richting de klant en anderzijds richting de interne organisatie. Binnen het 
salesteam zorg je voor de beste service aan klanten ter bevordering van de verkoop en uitbreiding 
van het assortiment. De afdeling werkt deels vanuit een kantoor in Zuid West Nederland en deels 
vanuit huis (thuiswerkregeling).  
 
De voornaamste verantwoordelijkheden zijn: 

 Analyseren en verwerken van marktgegevens; 

 Coördineren van interne processen en projecten tussen verschillende afdelingen; 

 Contractbeheer, het bevorderen van goede relaties met de klant om zo effectief, professioneel 
en zo snel mogelijk in te spelen op de behoeften van de klant; 

 Dagelijks klanten contact inzake bevorderingen van de verkoop en uitbereiding van het 
assortiment; 

 Ondersteuning m.b.t. de maandelijkse forecasting; 

 Ondersteuning van onze productmanagers op het gebied van klant specifieke verpakkings- en 
productaanpassingen;    

 Voorbereiden van offertes. 
 
Wat vragen wij? 

 Je hebt HBO werk- en denkniveau; 

 Je hebt minimaal 2-3 jaar werkervaring in een ondersteunende rol en een succesvol 
trackrecord met Retail;  

 Je bent communicatief sterk, gedreven, resultaatgericht en flexibel;  

 Je bent sterk in het stellen van prioriteiten; 



 Je bent administratief sterk en kunt goed plannen en analyseren en weet dit met kennis over 
de markt en categorieën toe te passen binnen de business;  

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, 
kennis van de Franse en Duitse taal zijn een pré; 

 Je hebt kennis van moderne MS office applicaties. 
 

Wat bieden wij? 
Bij Biscuit International Nederlands werk je met 900 collega’s die gedreven zijn om elke dag de 
handen uit de mouwen te steken. Je werkomgeving is nuchter en informeel. We bieden je een 
zelfstandige functie, met volop ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. Je 
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform of conform de CAO Zoetwaren.  

Wij maken graag kennis 
Heb je interesse in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je. Solliciteren kan via onze 
website www.biscuitinternational.com/nl/kom-bij-ons/ of per mail naar hrbol@biscuitinternational.com. 
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Nicolien van Velde, Manager Sales Support, 
nvvelde@biscuitinternational.com.  
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