
 

 

 

Vacature 

Junior Sales Executive 
 

Wil jij werken bij de grootste kantoorfruitleverancier van de Benelux binnen een jong en gemotiveerd team? Ben je 

op zoek naar een uitdagende startersbaan in de sales waar je veel verantwoordelijkheid krijgt? Dan is de functie 

Junior Sales Executive iets voor jou! Wij groeien snel en zijn daarom per direct op zoek naar enthousiaste en 

zelfverzekerde sales talenten die ons team in het centrum van Amsterdam komen versterken! 

 

Wat ga je doen? 
Als Junior Sales Executive bij Fruitful Office ga jij je richten op de markt in de Benelux, waar je de eerste schakel zult 

zijn tussen de klant en onze service. Het is jouw taak om prospects te benaderen, te adviseren en deals te sluiten. Je 

leert feilloos in te spelen op de behoefte van de klant en krijgt de verantwoordelijkheid voor het gehele sales traject 

van a tot z. Dagelijks zul je je bezighouden met telefonische aquisitie, het opvolgen van leads, versturen van offertes 

en geregeld ga je op afspraak bij de klant. Naast een database met leads die wij beschikbaar stellen zul je continu 

pro-actief op zoek gaan naar nieuwe prospects en samenwerkingen. Dit alles gekoppeld aan de nodige trainingen 

en begeleiding, waardoor je volop de ruimte krijgt om jezelf verder te ontwikkelen.  

 

Vereisten 
• Je hebt een afgeronde HBO opleiding met maximaal 2 jaar werkervaring (saleservaring is een pré, maar niet 

noodzakelijk) 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse, Engelse en Franse taal 

• Je bent flexibel, sociaal en sales driven 

• Je bent in het bezit van rijbewijs B 

• Je bent woonachtig in of rondom Amsterdam 

 

Wat wij bieden 
• Een goed salaris + ‘sky is the limit’ bonusregeling (€33.000 OTE per jaar) 

• Training en persoonlijke begeleiding 

• De mogelijkheid om internationale sales ervaring op te doen 

• Werken in een leuk en jong team met veel verantwoordelijkheid 

• Onbeperkt fruit op kantoor! 

 

Over Fruitful Office 
Fruitful Office is de #1 fruitleverancier voor bedrijven in de Benelux. Als specialist in het bezorgen van kantoorfruit 

voorzien wij al meer dan 2.000 bedrijven van een gezonde dosis dagelijkse vitaminen. Ons fruit is vers, lokaal en 

seizoensgebonden en bij alles wat wij doen besteden we aandacht aan duurzaamheid. Daarnaast zetten wij ons in 

voor verschillende maatschappelijke projecten zoals Ripple Africa, Emma at Work en de Voedselbank. 

 

What’s next? 
Herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan een e-mail met je motivatie en CV naar hr@fruitfuloffice.nl. 

 


