📣 Sales Promotor regio Vlaams-Brabant
De Flurkbrouwers zijn op zoek naar een enthousiaste Sales Promotor om Flurk op de kaart te
zetten in Vlaams-Brabant!
Ben jij een bierliefhebber, leg je vlot contacten en beschik je over de juiste commerciële drive om
alle troeven van Flurk uit te spelen? We want you!
De Flurkbrouwers is sinds 2016 een non-profit vereniging van jonge bierliefhebbers, die ook enkele
oud-leiding van Chiro “Flurk” Everberg telt, vandaar de naam. De Flurkbrouwers bieden intussen 4
biersoorten aan, namelijk Flurk, Flurk Hopper,Flurk 9 en Simpel Duif.

What to expect?
Van zodra je uiteraard uitgebreid kennis hebt gemaakt met de verschillende Flurk-bieren, is het jouw
verantwoordelijkheid om dit lekkere product ook bij verschillende klanten in Vlaams-Brabant te
verkopen. Je herkent snel de troeven van Flurk en hebt geen moeite om ze uit te spelen bij klanten.
Je gaat proactief te werk om zoveel klanten kennis te laten maken en te laten proeven van een
lekker Flurk-biertje. Je legt contacten met allerlei drankencentrales, horeca-spelers en organisatoren
van events in Vlaams-Brabant.
De klant overtuigd en eerste bestelling binnen? Check! Dan sta je ook in voor de verdere opvolging
met de klant. Je noteert de bestelling en volgt de levering praktisch verder op met de klant.
Je rapporteert ook 2 keer per maand aan het Flurkbrouwers team en stemt de verwachtingen en de
te volgen acties verder af.

What about you?
Een enthousiaste bierliefhebber die zijn werk serieus neemt en die heel graag mee het Flurk-merk
wilt uitbouwen. We zoeken ook iemand die het goed kan vinden met de Flurkbrouwers en ook graag
mee brainstormt over de producten en toekomst van de Flurk-brouwers bij, uiteraard, een lekker
biertje.
Je bent op zoek naar een zelfstandige activiteit in bijberoep of je studeert nog en wilt graag iets
bijverdienen.
Verder kan je volgende eigenschappen afvinken:
- Je beschikt over een commerciële drive en herkent snel opportuniteiten bij klanten;
- Je bent vlot in communicatie en legt gemakkelijk contact met verschillende klanten;
- Je bent flexibel en het stoort jou niet om af en toe ’s avonds en in het weekend te werken,
- Je beschikt over een rijbewijs B en zit er niet mee in je naar verschillende klanten te
verplaatsen.
What do we offer?
- Een leuke groep Flurkbrouwers en lekkere bieren. 😊 Met zeker en vast ook een mooie
korting op de Flurk producten voor eigen gebruik.
- Uiteraard ook vergoeding op basis van commissie en tussenkomst in vervoer
- Een T-shirt en pull met het Flurk-logo
Zin om deel uit te maken van het Flurk-team?
Stuur dan jouw cv en motivatie naar job@flurkbrouwers.be

