Promotie-/sales medewerker (bijbaan)
Hou jij ervan om met mensen een gesprek aan te knopen? Vind je het leuk om mensen te adviseren over
voedingsmiddelen zoals aardappelproducten, pasta’s of zeewier? Hou je van zelfstandig werken en heb
je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Dan hebben wij voor jou de ideale bijbaan met goede
verdiensten!

Beschrijving
Voor Menken van den Assem Frozen Food BV, zijn wij op zoek naar dames en/of heren die demo’s
willen geven in groothandels en af en een paar keer per jaar op beurzen.

We zijn een sterk groeiend familiebedrijf in Den Haag, opgericht door twee zwagers in 1991 en
verzorgen binnen de Benelux de distributie van Europa's beste diepvriesmerken. Deze merken
promoten we onder andere dmv. demo’s bij groothandels en op beurzen.

Hiervoor zijn we op zoek naar een commerciële, representatieve dame of heer met enige horecaervaring. Je werkt zelfstandig en informeert & demonstreert producten van merken als 11er, Hilcona,
Frozzo, Kauffer’s en Sea Green aan de consument in horecagroothandels en op beurzen.

Wat je doet
- een dag voor de demo ontvang je een briefing die je goed doorleest, zodat je precies weet met
welke producten je op pad gaat
- op de dag zelf haal je de spullen voor de demostand op bij ons kantoor
- je rijdt naar de locatie van de groothandel, ergens in Nederland
- je stelt jezelf voor bij de groothandel en zorgt dat je de benodigde spullen en informatie van hen
ontvangt
- je bouwt je eigen demo stand op en maakt de producten klaar
- vervolgens laat je de producten proeven aan het winkelend publiek
- tijdens het proeven informeer en adviseer je de consument over de producten, hier moet
uiteindelijk verkoop uit ontstaan

Wat bieden wij?
- De werkdagen zijn flexibel maar zullen over het algemeen op donderdag en vrijdag plaatsvinden
- Werktijden zullen meestal tussen 8.00 en 18.00 uur zijn
- Je krijgt veel verantwoordelijkheid en vrijheid

Checklist


je bent minimaal 18 jaar oud



je bent representatief en niet bang om op mensen af te stappen



je hebt een commerciële instelling en weet hoe je iets kan verkopen



je bent niet op je mondje gevallen en bent communicatief sterk



je bent flexibel in werktijden



je hebt een rijbewijs én eigen auto. Dit i.v.m. vervoeren van de demo stand en producten.



ervaring in de horeca is een grote pré

Dit lijkt je wel wat?
Solliciteren op deze baan kan door jouw motivatie en cv te sturen naar Marloes van der Linden via
m.vanderlinden@menkenvandenassem.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Menken van den Assem – Donau 86 – 2491 BC Den Haag

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

