WE AR E
H I R I NG!
OM ONS SALESTEAM TE VERSTERKEN IN GELDERLAND & OVERIJSSEL ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

(JUNIOR) ACCOUNTMANAGER (M/V)
Ben jij een echte bierliefhebber en heb je affiniteit met horeca en sales?
Dan willen wij jou graag beter leren kennen. Als (Junior) Accountmanager ga
je in de regio Gelderland & Overijssel onze bieren verkopen. Benieuwd naar
deze functie? Lees dan snel verder en wie weet versterk jij straks ons team!

WAT GA JE DOEN:

JOUW TAKEN BESTAAN UIT:

Binnen jouw regio ben jij het aanspreekpunt voor onze relaties en ben
jij vooral bij onze relaties te vinden. Je bent goed in langdurige relaties
opbouwen met zowel bestaande als nieuwe klanten. Als ambassadeur
van Rock City weet jij op een leuke manier onze bieren weg te zetten.
Je bezoekt onze klanten en verwerft nieuwe afnemers. Die klanten bestaan
vooral uit horecagelegenheden en slijterijen in Gelderland en Overijssel.
Natuurlijk zorg je zelf voor je afspraken en de juiste follow-up. Verder
kom je wekelijks met jouw sales collega’s samen om de voortgang te
bespreken, waarbij we leren van elkaars fouten en successen en natuurlijk
behaalde targets vieren.

- Kwalitatief bouwen aan het merk
Rock City in jouw regio;
- Onderhouden van huidige klantrelaties;
- Acquisitie van nieuwe klanten;
- Inverkopen van specials & seasonals;
- Bijhouden van het CRM-systeem.

WAT VRAGEN WE VAN JOU:

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG:

- Je bent fulltime (36 tot 40 uur p/w) beschikbaar;
- Je hebt liefde voor (ons) craft bier;
- Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B;
- Je hebt oog voor commerciële kansen en staat sterk in
je schoenen;
- Je bent een makkelijke prater;
- Woonachtig zijn in de omgeving van Apeldoorn /
Deventer is een pré;
- Een relevant netwerk in en/of kennis van de horeca
in het gebied is een grote pré.

- Een ontzettend leuke functie in een tof team;
- Veel zelfstandigheid in een dynamische cultuur;
- Een prettige werkomgeving met ruimte voor
initiatieven en persoonlijke ontwikkeling;
- Een Bierista opleiding;
- Een salaris tussen € 1.900,- en € 2.580 afhankelijk
van ervaring en resultaat;
- Een aantrekkelijke winstdelingsregeling;
- Telefoon en laptop van de zaak;
- En natuurlijk altijd voldoende bier voor thuis.

INTERESSE?
Stuur een mail met jouw CV en een korte motivatie naar werken@rockcitybrewing.nl en wie weet
ben jij straks onze nieuwe accountmanager!

