
 
 

 
                  

 

 

Buitendienst medewerk(st)er (Zeeland) gezocht! 

De Ambachterie is gespecialiseerd in het maken van allerhande ambachtelijke kroketten. Wij willen de 
horeca in Zeeland/Brabant en België laten genieten van onze ambachtelijke kroketten en bitterballen.  
Om deze reden zijn wij op zoek naar een vertegenwoordig(st)er die ons team wil komen versterken. 

Wat ga je doen? 

Wij zoeken een vertegenwoordig(st)er die feeling heeft met de horeca en de voedingsindustrie in Zeeland.  
Wij zoeken geen commerciële ‘tijger’, maar een collega die een goede klantrelatie voorop stelt, meedenkt 
met de klant en gaat voor topservice.  

Als vertegenwoordig(st)er ben je verantwoordelijk voor het behouden en uitbreiden van ons klantenbestand. 
In deze functie heb je contact met bedrijven in de horecasector binnen Zeeland en een deel van Brabant. Je 
bezoekt klanten, helpt regelmatig met het uitleveren van dé lekkerste kroketten/bitterballen en neemt actief 
deel aan beurzen (Gent, Bredene en Goes). 

De Ambachterie bied je een uitdagende en dynamische baan aan waarbij je op de mooiste plekjes van 
Zeeland komt.  

Je bent onder andere verantwoordelijk voor: 

 Behoud van de bestaande klanten; 

 Het verwerken van orders en het uitleveren van orders; 

 Relatiebeheer; 

 Klantenbezoek; 

 Verlenen van optimale service; 

 Adviseren en actief meedenken met de klant; 

 
 
 

  



 
 

 
                  

 

 

Wat vragen wij? 

 Je signaleert verkoopkansen en weet deze ook te realiseren; 

 Je bent flexibel; 

 Je hebt affiniteit met voeding/horeca/recreatiesector; 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 B-rijbewijs; 

 Representatief; 

 Communicatief vaardig & oplossingsgericht; 

 Je hebt MBO+ werk- en denkniveau; 

 Kennis van Exact, Excel, Mailchimp, Adobe en Word is een pré; 

 Kennis van Social Media is een pré. 

Wat bieden wij? 

 Werken binnen een informeel bedrijf met een gedreven team; 

 Veel ruimte voor eigen werkindeling; 

 CAO-conform salaris (gemaksvoeding schaal H); 

 32-40 urige werkweek (4 of 5 dagen); 

 Auto van de zaak; 

 Telefoon van de zaak; 

 25 vakantiedagen op jaarbasis (o.b.v. fulltime dienstbetrekking); 

 15 ATV-dagen op jaarbasis (o.b.v. fulltime dienstbetrekking); 

 Jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling; 

 Aanmelding bij pensioenfonds VLEP 

Interesse en meer informatie of direct solliciteren? 
Ik ontvang graag je CV en motivatie per mail via ellen@deambachterie.nl  

Wie weet tot binnenkort! 

Ellen Coppens-Lampaert 
De Ambachterie BV  
+ 31 -(0)657074120 
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