21-01-2020

vacature

Commercieel
vertegenwoordiger (m/v)
Nederland

The Musketeers - Bier dat doet praten
The Musketeers is een Belgische brouwerij die al 20 jaar speciaalbieren met een
uitzonderlijk en verrassend karakter ontwikkelt. Door zich te inspireren op verschillende
stijlen en smaken creëert de brouwerij evenwichtig en doordacht Belgisch kwaliteitsbier
voor de nationale en internationale markt.
De brouwerij staat bekend om zijn Troubadourbieren en de bieren uit de Belgian Legends
Series zoals Jack’s Precious IPA. Het flagship van brouwerij The Musketeers is Troubadour
Magma, een amberkleurig bier van 9%, met het hoppig en bitter karakter van een
Amerikaanse IPA gecombineerd met de zachte smaak van een Belgische Tripel.
Door de opening van onze nieuwe brouwerij in Sint-Gillis-Waas en de verdere groei in
Nederland zijn we op zoek naar een Commercieel vertegenwoordiger … die doet praten.

Jouw functie

Jouw profiel

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de verkoop en
vertegenwoordiging van brouwerij The Musketeers
en het ganse gamma speciaalbieren in de regio
Nederland
Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de
bestaande klantenportefeuille van horecazaken
en slijterijen volgens de afgesproken commerciële
strategie binnen het salesteam
Je hebt oog voor commerciële opportuniteiten
en bent gefocust op het bezoeken van potentiële
nieuwe klanten
Je verzorgt de opvolging van klanten en prospects
op basis van een efficiënte administratie. Je
rapporteert je vorderingen op het salesoverleg.
Je neemt gemotiveerd deel aan bierfestivals,
beurzen en degustaties

•
•
•
•
•
•

Je bent enthousiast, flexibel en toegewijd
Je bent ondernemend, doortastend en klantgericht
Je bent zelfstandig en gaat gestructureerd te werk
Je vormt een betrouwbare partner voor je klanten
en je collega’s
Je bent sterk oplossingsgericht: je kan verrassend
anders meedenken met je klanten op zoek naar de
best mogelijke oplossing
Je woont bij voorkeur centraal in Nederland of op
een goede geografische locatie
Ervaring in de drankenwereld is een pluspunt
Je hebt perfecte kennis van het Nederlands
Je bent een vlotte communicator, zowel
persoonlijk, telefonisch als schriftelijk
Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Ons aanbod
•
•
•

Een uitdagende en leerrijke functie binnen een snel groeiende
brouwerij in een internationale context
Momenten van ‘no nonsense’ afgewisseld met een yes!-gevoel
Een competitief salarispakket en bedrijfswagen aangevuld met
prima secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse?
Mail jouw CV en motivatiebrief
naar Stefaan Soetemans via
jobs@themusketeers.be.
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