VANWEGE GROEI VRAAGT DE FRUITMOTOR:
VERKOOPMEDEWERKER
Vanwege groei van De Fruitmotor zijn we per direct op zoek naar
een ervaren verkoopmedewerker.
De Fruitmotor is een nieuwe sociale coöperatie. Onze missie: Samen met
anderen onze omgeving mooier maken. Onze visie: Bijdragen aan een
wereld waarin we geen voedsel verspillen en de schoonheid van natuur en
landschap weer herstellen.
Hoe doen we dat? Van restfruit van onze fruittelers maken we appelcider en
andere producten, die we verkopen onder het merk Krenkelaar. Door de
fruitteler een eerlijke prijs voor zijn restappels te bieden, met daarbovenop
een biodiversiteits-premie, komt er ruimte om te investeren in wat we allen
belangrijk vinden: een biodivers landschap waar het goed vertoeven is. We
maken mooie en eerlijke producten, die te koop zijn bij vele speciaalzaken en
horeca-gelegenheden en voor relatiepakketten. De verkrijgbaarheid van
Betuwse Krenkelaar moet nog verder verbeterd worden.
De functie: verkoopmedewerker. In de rol van verkoopmedewerker ben je
het gezicht van De Fruitmotor en het eerste aanspreekpunt van onze
klanten. Ben jij pro-actief en initiatiefrijk in het leggen van waardevolle
nieuwe contacten? Ben je in staat om nieuwe business te ontwikkelen? Kun
je onze bestaande relaties op een prettige manier onderhouden en
verdiepen? En kun je dit omzetten in groeiende afzet van onze producten en
groei van De Fruitmotor? Dan maken we graag kennis met je!
Wie zoeken we? Jij..
-

-

-

Wilt bijdragen aan een duurzame, circulaire wereld.
Hebt een passie voor onze producten en ons verhaal en kunt die
overbrengen.
Bent een verbindende en positief ingestelde persoonlijkheid die naast
goed doen voor mens, natuur, De Fruitmotor en jezelf, ook oog heeft
voor plezier en humor in werk en leven.
Hebt minimaal 3 jaar ervaring als verkoopmedewerker.
Hebt ervaring in tenminste één van onze huidige segmenten, met een
relevant netwerk.
Kunt invulling geven aan een functie met vrijheid in een voortdurend
veranderende organisatie.
Bent ondernemend en werkt zelfstandig maar ook graag samen. Je bent
een teamplayer en communiceert op een constructieve en prettige
manier met collega’s.
Bent zeker 28 uur per week beschikbaar, ook af en toe ’s avonds en in
het weekend.
Bent Zzp’er of bereid dit te worden.
Bent in bezit van een rijbewijs en eigen auto.

Wat bieden we? Onze coöperatie is volop in ontwikkeling en dat geldt ook
voor de beloning die we nu kunnen bieden. Voor deze functie hebben we nu
€30,- per uur (excl. BTW) beschikbaar plus onkostenvergoeding op zzp-basis,
met perspectief op groei in beloning en een plek in het hart van de
organisatie. Je krijgt deskundige begeleiding.
Doe je mee? Neem snel contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
Hilde Engels, Henri Holster

STUUR JE
CV MET MOTIVATIE
NAAR:
info@defruitmotor.nl
o.v.v. verkoopmedewerker
Sluitingsdatum is 1 december a.s. Bij
vragen kun je bellen met Hilde Engels,
tel nr. 06-54635771 op 28 november
tussen 9.00-13.00 u. en op 30
november tussen 13.00 en 17.00 u.

