SUPPORT MEDEWERKER BELGIE – THE NICE COMPANY
Om de Belgische markt te veroveren zoeken we iemand die voor ons potentiële
verkoopplekken gaat opsporen en benaderen. Je werkt vanuit huis en bent vooral veel
aan het bellen. Het is een pré als je een idee hebt van de Belgische horeca; mooie
natuurgebieden waar een kiosk bij zit, een coole natuurcamping, strandtent met goed
eten en drinken, een toffe zaak met groot terras in de stad of een (natuur)speeltuin.
Wij zijn NICE
Altijd op zoek naar de meest duurzame manier om het lekkerste ijs te maken, van pure
biologische ingrediënten. We begonnen in Nederland met onze fruitijsjes bij horeca die
veel waarde hechten aan goed én puur eten. Dat doen we nog steeds, nu met een veel
breder ijsassortiment. En daarnaast vind je NICE in het retailschap door heel België,
Duitsland en Zwitserland.
Wat ga je doen
Je ondersteunt ons salesteam, gevestigd in Nederland. Jij werkt vanuit huis in België en
je zoekt actief op internet, in magazines en in je eigen netwerkomgeving naar potentiële
verkoopplekken in horeca. Je stelt hier een lijst van op en benadert de plekken veelal
telefonisch, soms per mail.
Wie zoeken wij
Je hebt affiniteit met biologisch, goed, puur en lekker eten. Je bent enthousiast over
NICE en onze 12 soorten ijsjes. Je bent niet verlegen en komt gemakkelijk in contact met
mensen. Je hebt geen bel-angst, je durft de telefoon te pakken en horeca-ondernemers
te overtuigen om NICE ijsjes kosteloos te gaan proeven. Als jij de horeca-ondernemer
enthousiast hebt weten te maken, neemt het Salesteam het vanaf dan van jou over. Wij
zorgen dat er een proefpakket wordt langsgebracht en onderhouden het verdere contact
met de verkoopplek.
Wat bieden wij
• Je zult tot juli aan de slag gaan, voor +- 12 uur per week.
• Dit aantal uren kan worden bijgesteld naar boven of beneden op basis van de
Corona-maatregelen in België met betrekking tot horeca.
• Een solistische, ondersteunende functie in een groeiend, duurzaam bedrijf
• Een markt-conform salaris / stagevergoeding
• Je benadert plekken met een leuk aanbod, je gaat niet te werk als een gehaaide
telemarketeer, maar biedt klanten een feel-good product aan om gratis te
proeven.
Ben jij dit?
Stuur dan je CV en motivatie naar elise@thenicecompany.nl. Video vinden we erg leuk!
Hoeft niet, mag wel. Heb je vragen? Bel dan gerust naar ons kantoor 020 670 84 79 en
vraag naar Elise.
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