Horeca vertegenwoordiger (regio
Texel / Noord-Holland)
14 januari 2019

De Texelse Bierbrouwerij is in 1999 opgericht en gevestigd in een oude zuivelfabriek
in Oudeschild op het eiland Texel.
Sinds 1999 maken de brouwmeesters van de Texelse Bierbrouwerij hun bijzondere
bieren. Gestart met 4 type bieren die tot op heden nog steeds deel uitmaken van de
Texels familie. Sinds 2007 vindt er export naar het vasteland plaats en is er door
samenwerking met verkooporganisaties inmiddels landelijke distributie.
De brouwers van Texels produceren hun bijzondere, hooggistende bieren op
beproefde manier, in traditionele koperen ketels. Het bedrijf ontwikkelt zich en wordt
steeds verder geprofessionaliseerd. Op dit moment worden er 12 verschillende
speciaal bieren gebrouwen. Het meest bekende bier van Texels is ‘Texels
Skuumkoppe’ en de seizoensbieren vervullen een steeds belangrijker rol binnen de
portfolio. Texels is landelijk verkrijgbaar in zowel horeca, retail als online.
Momenteel is er in het verkoopteam van de Texelse Bierbrouwerij een vacature voor
een:
Horeca vertegenwoordiger FULLTIME
Regio Texel/Noord-Holland
Wat ga je doen?
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Als horeca vertegenwoordiger ben je op Texel en in de regio Noord-Holland het
gezicht van de Texelse Bierbrouwerij. Je onderhoudt contact met bestaande klanten,
maar ziet ook commerciële kansen. Binnen je regio ga je op zoek naar nieuwe
(horeca) klanten. Aan de hand van vooraf gestelde targets maak je je eigen
werkplanning en zorg je voor het behalen van de afgesproken resultaten. Je
klantcontacten en gemaakte afspraken leg je vast in het CRM systeem. De Regionaal
Verkoopleider loopt regelmatig met je mee en je hebt maandelijkse teammeetings
met je collega-vertegenwoordigers uit de overige regio’s. In deze teammeetings
wordt een actieve bijdrage van je gevraagd. Je rapporteert wekelijks aan de Regionaal
Verkoopleider.
Wie ben jij?
Iemand die zelfstandig kan werken, maar ook zeker een teamspeler bent. Je vindt het
belangrijk om samen met je collega’s te sparren en samen te werken aan het
ontwikkelen van het team en de individuele medewerkers daarin. Je vindt het een
uitdaging om in een groeiend bedrijf te werken waar je het verschil kunt maken en
waar voldoende potentie ligt om je verder te ontwikkelen. Je bent woonachtig op
Texel en fulltime beschikbaar.
Minimaal een mbo werk- en denkniveau;
Enige jaren ervaring in een commerciële buitendienstfunctie;
Bekendheid met de horecabranche (bij voorkeur in regio Texel/Noord-Holland);
Een commerciële, resultaatgerichte, proactieve en ondernemende instelling;
Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
Een rijbewijs B.
Je bent veel onderweg
Accuraat en volledig in het bijhouden van je administratie
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Energiek, zelfstandig en prestatiegericht
Wat krijg jij er voor terug?
Een uitdagende baan, met volop mogelijkheden om binnen een sterk groeiend
bedrijf te ondernemen en je ambities waar te maken. Daarnaast vind je bij ons een
open en informele werkomgeving, waar kernwaarden als Trots, Vrij, Persoonlijk,
Scherp en Genieten voorop staan. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden (auto,
bonusstructuur, maandelijks personeelsbier, bierkennistraining en verdere
persoonlijke ontwikkeling). En ja, op zijn tijd een heerlijk biertje proeven uit onze
ruime selectie van mooie bieren in ons eigen proeflokaal wél op Texel!
De Texelse Bierbrouwerij biedt:
Een uitdagende baan in de mooiste regio van Nederland;
Een werkgever die persoonlijke aandacht heeft voor de individuele medewerker en je
de mogelijkheid biedt om zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te ontwikkelen;
Werken in een team met collega’s die trots zijn op hun producten, hard werken en
ook zeker genieten;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden afhankelijk van opleiding en
ervaring.
Interesse?
Ben jij die vrije vogel die zijn weg in de wereld van de horeca moeiteloos weet te
vinden? Heb je plezier in sales en ben je een ster in het opzetten van nieuwe
samenwerkingen? Dan zijn we op zoek naar jou en verras ons met jouw motivatie.
Stuur je cv en motivatie naar Kirsten van den Boomgaard via
personeelszaken@texels.nl Met eventuele vragen kun je contact opnemen met
Kirsten via 0222-320325
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