VACATURE - Merkambassadeur – Buitendienstfunctie
(Benelux + Fra + Dui) met uitvalsbasis Westerlo (HQ)
Starmeal – Foodmaker is op zoek naar een enthousiaste ambassadeur voor ons Foodmaker-merk
naar B2B-klanten (retail):
• Ben je een vlot persoon met steeds de glimlach op het gezicht?
• Hou je ervan om met mensen te communiceren?
• Kan je je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Frans en/of Duits?
• Heb je een passie voor gezonde voeding en ben je mee met de laatste voedingstrends?
• Kan je met je commerciële talenten mensen meekrijgen en van problemen opportuniteiten
maken?
• Ben je assertief met de nodige verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid?
• Heb je reeds een eerste saleservaring op zak?
Dan ben jij de ambassadeur die we zoeken!

Functie
Als Ambassadeur ben je het visitekaartje van onze producten bij de klant!
Je bezoekt onze klanten (grootwarenhuizen, wegrestaurants,…) en waakt erover dat ons product op
een correcte manier wordt gepresenteerd en volledig tot recht komt.
Je geeft uitleg over onze producten en assortimentswissels.
Je bent voor onze Key Accounts hét aanspreekpunt aangaande de praktische en operationele
uitvoering van de contracten. Je zorgt dat gemaakte afspraken worden nagekomen.
Je lost problemen op en zorgt voor een verhoging van de klanttevredenheid.
Je bespreekt verkoopcijfers, manco’s, opportuniteiten en denkt mee met onze klanten.
Je maakt zelfstandig afspraken met de verschillende accounts en bent verantwoordelijke voor een
correcte administratieve opvolging van deze dossiers.
Je rapporteert aan de salesmanager(s) en communiceert ook intern met verschillende afdelingen
zoals Marketing, PO, Productie.
Je versterkt klantenrelaties door je warme, eerlijke en betrouwbare persoonlijkheid.

Werkgebied:
Gezien onze Europese expansie, zijn we op zoek naar een bijkomende Merkambassadeur die flexibel
is naar verplaatsingen toe.
Verdeling van regio is in overleg met het huidig team, rekening houdend met de woonplaats en
talenkennis van de kandidaten.
Hoofdzakelijk buitendienst: 4 dagen per week op de baan (België en/of Frankrijk en/of Nederland
en/of Duitsland) met uitvalsbasis Westerlo (1 dag op ons hoofdkantoor).

Aanbod

Je komt terecht in een sterk, modern en dynamisch bedrijf waar gezondheid, teamwork en zin voor
humor belangrijk zijn.
Wij bieden je een opleiding , begeleiding en ondersteuning aan, zodat je zo autonoom mogelijk de
ambassadeur wordt van onze kwaliteitsvolle en dagverse producten.
Wij bieden een voltijds (38u) contract onbepaalde duur aan. Marktconforme verloning, aangevuld
met extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen.
Interesse? Stuur je CV en motivatie naar jobs@starmeal.com

