Vacature Promotiemedewerker
Ben jij sociaal en het liefste onder de mensen? Houd jij van flexibiliteit, ben je parttime beschikbaar
én voel jij je helemaal thuis op de winkelvloer? Ga aan de slag als promotiemedewerker voor
Weerribben Zuivel BV!
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste promotiemedewerker om ons biologische merk
Weerribben Zuivel en biodynamische Zuiver Zuivel te vertegenwoordigen in de biologische
speciaalzaak. Lijkt dit jou wat? Solliciteer dan direct.
Weerribben Zuivel BV
Al meer dan 25 jaar voorziet Weerribben Zuivel BV winkels, horeca en de industrie van biologische
zuivelproducten. Weerribben Zuivel BV is een biologische zuivelboerderij die al generaties
toebehoort aan Familie de Lange en is gesitueerd aan de rand van het grootste laagveen moeras van
Europa, Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het bedrijf produceert van eigen melk het biologische
consumentenmerk Weerribben Zuivel. Sinds 2016 produceert Weerribben Zuivel BV ook producten
van biodynamische kwaliteit onder de merknaam Zuiver Zuivel. De biodynamische melk wordt
geproduceerd door 25 biodynamische Demeter gecertificeerde melkveehouders. De organisatie
groeit snel, daarom zijn wij opzoek naar een promotiemedewerker.
Werkzaamheden
Als promotiemedewerker ben jij verantwoordelijk voor instore productpresentaties van de merken
Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel in verschillende biologische speciaalzaken. Hierbij kun je denken
aan productpresentaties in winkels van Ekoplaza, Natuurwinkel of Odin door het hele land. Jij laat het
winkelend publiek kennismaken met onze producten. Aan jou de taak om deze te laten proeven en
te zorgen voor een positieve merkbeleving op de winkelvloer. Jij weet met jouw sociale vaardigheden
en je aanstekelijke enthousiasme mensen enthousiast te maken voor onze merken en producten.
Tijdens je werkzaamheden in de winkel ben je de ogen en oren van ons bedrijf en kijk je naar de
kansen voor onze merken.
Functieomschrijving
Je kan vragen van klanten beantwoorden over onze producten en merken.
Je spreekt vloeiend Nederlands en stelt je representatief op.
Jij bent geïnteresseerd in (biologische) zuivel en weet dit vol enthousiasme over te brengen
op jouw publiek.
Jij hebt beschikking over eigen vervoer en bent bereid om te reizen voor je werk.
Jij houdt van zelfstandigheid en bent erg flexibel.
Je werkt als parttime promotiemedewerker voornamelijk op donderdag, vrijdag en/of
zaterdag. Je bent bereidt om eventueel (in overleg) wanneer nodig op andere dagen te werken.
Wij bieden jou
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Flexibele parttime baan met een goed salaris, onkostenvergoeding en kilometervergoeding.
Veelzijdigheid; de demonstraties die je geeft zijn namelijk iedere keer anders.
Doorgroeimogelijkheden in functie en uren.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatiebrief naar: thijs@weerribbenzuivel.nl

