Vacature - Accountmates
Heb jij een voorliefde voor rum en houd jij van een toffe lifestyle, vind je het leuk om te verkopen en kun jij
resultaatgericht werken? Dan ben jij wellicht een van onze nieuwe accountmates.
Als accountmate ben jij binnen Mates verantwoordelijk voor de groei van de rum-verkopen binnen de
horeca en slijterijen. In deze toffe functie zorg jij ervoor dat het Mates assortiment op de drankenkaart
binnen de horeca komt en in de schappen van slijterijen. Jij gaat, in een auto van de zaak, langs enthousiaste
ondernemers en zorgt met volle overtuiging dat Mates wordt toegevoegd aan het assortiment.
Wat ga je doen als accountmate?
In deze functie streef je ernaar om de zichtbaarheid van Mates te optimaliseren zowel in de slijterij als in
de horeca. Daarbij zal je het netwerk met onze relaties onderhouden en uitbouwen.
Je activiteiten bestaan uit:
-

De verkoop van het Mates assortiment in de schappen van slijterijen.

-

Zorg ervoor dat het Mates assortiment op de drankenkaarten van de horeca komt.

-

Het maken van een rayon-/accountplan en het geven van wekelijkse updates.

-

Het analyseren van trends op regio- en winkelniveau om invulling te geven aan de commerciële -activiteiten van Mates

-

Merkactivatie en meedraaien op beurzen.

Ons kantoor is gevestigd in Delfgauw en dit zal de dagelijkse startplaats zijn alvorens jouw activiteiten
zullen starten. Woonachtig zijn in de regio Rotterdam/Den-Haag/Delft is daarom een pré.
Ben jij de accountmate die wij zoeken?
Wij zoeken iemand die in staat is zelfstandig te werken en bereidt is verantwoordelijkheid te nemen voor
resultaat. Je bent data gedreven, empathisch en klantgericht. Daarbij beschik je over een flinke dosis humor
en overtuigingskracht. Iemand met een afgeronde MBO of HBO- opleiding in de richting van commercie
heeft bij ons de voorkeur evenals werkervaring in de sales en/of horeca. Je bent voor 40 uur per week
beschikbaar en ook bereid om op zijn tijd mee te draaien op beurzen.

Wat kan jij van ons verwachten?
Je komt bij ons in een jong bedrijf terecht met grote ambities, wij groeien graag samen met jou door en
vinden plezier in het werk heel belangrijk. Wij bieden een goed vast salaris en de mogelijkheid om je op veel
vlakken te ontwikkelen. Daarnaast heb je uiteraard de beschikking over een auto, telefoon en laptop en
staan wij open voor ideeën ter bevordering van Mates.
-

Een goed begin van jouw carrière in het accountmanagement

-

Lekker rondrijden in een auto van de zaak

-

Een tof bedrijf voor op je CV

-

En natuurlijk lekkere Rum voor jou en je Mates

Wie zijn wij?
Mates is met een voorliefde voor Rum drie jaar geleden begonnen door drie maten en groeide al snel uit tot
een serieus bedrijf met producten zoals Mates Gold Rum en de Chocomates. De afgelopen jaren hebben
wij de basis gelegd om een groot merk te worden met een daarbij behorende lifestyle.
Mates Spirits staat klaar voor de volgende stap en zoeken daarbij enthousiaste Mates die met ons dit
avontuur willen aangaan. Op dit moment hebben wij één soort rum, en een hoop leuke merchandise maar
in een 1 op 1 gesprek lichten wij graag onze grote plannen voor de toekomst toe. (ps. staan veel mooie
dingen te gebeuren)
Hebben wij jouw interesse gewekt? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief op naar Bart Jonker via
info@drinkwithmates.com en wie weet proosten wij binnenkort op jou als nieuwe Mate.
Cheers Mates

