
What’s in a name?

Administratie en allerhande dagelijkse taken die noodzakelijk zijn om een horecazaak succesvol te
runnen? Growzer is het platform dat hiervoor een efficiënte oplossing biedt. Het is een online
horeca management platform dat de dagelijkse processen in een horecazaak vereenvoudigt door
ze simpelweg te digitaliseren. Hierdoor krijgt de horecaondernemer de juiste inzichten en kan
hij/zij snel actie ondernemen. Kortom, Growzer is DE digitale F&B manager van dit tijdperk, en laat
dit nu juist ons motto zijn!

Meewerken aan de digitalisering binnen de horeca?
Horecazaken inzichten geven die hun rentabiliteit boost?
Klaar om geschiedenis te schrijven voor de horeca van morgen.

Laat ons snel iets weten  ...

Herken jij jezelf?

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een gedreven accountmanager met:

✔ Een bachelordiploma in Hotelmanagement of gelijkwaardig door ervaring.
Menu-engineering, foodcost %,… zijn geen onbekende termen voor jou.

✔ Een drietal jaren ervaring als farmer en hunter. Het is belangrijk dat je zelf weet hoe je aan
de slag kan gaan om de markt te veroveren.

✔ Een sociaal karakter. Jij bent het aanspreekpunt van onze klanten, vanzelfsprekend dus
dat je een vlotte babbel hebt.

✔ Een hart voor talen. Een demonstratie van het platform in het Nederlands? Geen
probleem. Mais si c’est en Français? Pas de problème non plus. Daarnaast is de voertaal
bij ons Engels, so logically, this language has no secrets for you either.

✔ Het talent om nieuwe klanten te overtuigen en bestaande klanten te servicen en te
overtuigen om ambassadeur te worden.
Een digitale aanleg. Kent een computer voor jou geen geheimen? Kan jij gemakkelijk weg
met Microsoft Office en interesse in alles wat digitaal is? Reken maar van ‘yes’!

WIFY?

✔ flexibel werken: 38 uur
✔ doorgroeimogelijkheden
✔ innovatieve en inspirerende start-up omgeving
✔ mee creëren van de ideale sales pitch


