Commercieel / verkoop medewerker bij brouwerij Crooked Spider
Crooked Spider Brewing, dé craft bier brouwerij uit Wassenaar, is klaar voor een uitbreiding van het
team.
Wij zijn een kleinschalige brouwerij uit Wassenaar. We brouwen smaakvolle bieren, die nèt even
anders zijn dan de rest. Of, zoals we het zelf noemen:
Distinctly different & exciting flavours.
Begin 2021 hebben wij een gloednieuwe brouwerij geïnstalleerd, waardoor we meer mensen kunnen
voorzien van onze heerlijke creaties.
We zijn op zoek naar een gemotiveerde, zelfstandige pionier, die onze verkoop omhoog kan stuwen
via bestaande en nieuwe kanalen, zowel in de HoReCa als de retail.
Omschrijving
Je bent een enthousiaste, professionele verbinder, met minimaal 3 jaar relevante werkervaring in
verkoop of HoReCa. Jouw ambities en passie passen binnen onze familiaire bedrijfsvoering. Je bent
niet bang om dingen aan te pakken en je best te doen voor een eerlijke samenwerking die gereed is
voor de toekomst.
Je taken
•
•
•
•
•
•
•

Het stimuleren van verkoop binnen geselecteerde klantengroepen.
Het bouwen en onderhouden van sterke relaties.
Het laatste nieuws in onze markt volgen om zo onze positie te kunnen bepalen.
Directe verkoop aan retail en HoReCa.
Samenwerken met onze distribiteurs.
Optimaliseren en onderhouden van CRM-systeem.
Crooked Spider representeren op evenementen.

Wij zoeken iemand die
•
•
•
•
•
•
•

Zichzelf kan motiveren en zelfstandig kan werken
Analytisch vermogen heeft, data kan identificeren om zo verkoop en naamsbekendheid te vergroten
Aantoonbare ervaring of affiniteit heeft met het verkopen van producten
Een relevant netwerk heeft binnen Zuid-Holland
Flexibel is m.b.t. arbeidstijden, in het bezit is van een rijbewijs.
Goede beheersing van Nederlandse en/of Engelse taal
Het verschil kent tussen Pilsner en Russian Imperial Stout

Wat bieden we
•
•
•
•
•

Een prettige dynamische werkomgeving in een klein team
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden
Ruimte voor eigen inbreng en veel zelfstandigheid
Een competitief salaris met bonus-structuur (en bier!)
Unieke kans om onze brouwerij tot een hoger niveau te helpen tillen

Contact
Voor vragen kun je contact opnemen met Niels Beekhuizen, +31 6 14635872
Stuur je reactie met motivatiebrief en C.V. naar vacature@crookedspider.nl vóór 21 mei.

