Wij zoeken een salestopper met een passie voor horeca
Growzer dat is …
Bij een horecazaak komt heel wat kijken. Bestellen, de kosten in de gaten houden, personeel
managen. Met Growzer stroomlijnen we dit proces en bezorgen we horecaondernemers een
makkelijk te gebruiken horecamanagement platform. Maar ook grossiers en leveranciers koppelen
we aan ons platform. Zo maken ze bestellen makkelijker, sprokkelen ze heel wat waardevolle data
en stroomlijnen ze hun processen tot in de puntjes. Beschouw ons gerust als een digitale partner
voor tal van groothandels, grossisten en leveranciers.
Waar zijn we naar op zoek?
Om nog meer groothandels, leveranciers en grossisten op Growzer aan te sluiten, zijn we op zoek
naar een gedreven commercieel. Bij voorkeur heb je al saleservaring en ben je in contact gekomen
met groothandels in de voedings- en/of horecasector. Bij jij gebeten door sales, houd je van
prospecteren, heb je een passie voor horeca en wil je meewerken aan de uitbouw van een leuke
scale-up? Dan hebben wij een plekje in ons enthousiast team. Trek mee aan de kar van de digitale
revolutie in de horeca!
Herken jij je in:
Een bachelordiploma, idealiter al met een eerste ervaring in een sales. Bij voorkeur in de
voedings- of horecawereld
Prospecteren schrikt je niet af, maar je kunt ook klanten beheren
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, maar hebt geen angst voor Frans en Engels
Je past in een jong en enthousiast team
Klanten staan voor jou centraal, je legt ze graag in de watten
Digitale tools boeien je én je krijgt ze snel onder de knie

What’s in it for you?
Kiezen voor Growzer, dat is:
Een 38 uren week die voorbij vliegt
De kans op flexibel werken
Kansen, want we groeien stevig door
Een fijne werkomgeving op ‘t Eilandje in Antwerpen
Een top team
Wil jij meebouwen aan de toekomst van de horeca? Stuur vandaag nog je motivatie en
cv naar frank@growzer.be. Jouw welkomstdrankje staat al klaar.

Schrijf mee aan de toekomst van de horeca

