Wijngaard Kaas BV in Woerden is een echt familiebedrijf. Al drie generaties, meer dan 80 jaar,
rijpen we kazen op traditionele wijze. Een ambacht, met bevlogen vakmensen die langdurig aan
het bedrijf verbonden zijn, waar iedereen zijn of haar talenten op een goede manier kan en wil
benutten.
Binnen het bedrijf heerst een no nonsens cultuur, met korte lijnen waarbij ondernemerschap,
doorzettingsvermogen, enthousiasme en plezier belangrijke pijlers van ons succes zijn.
Dit alles staat in het teken van ons belangrijkste doel: het maken van de lekkerste kazen.
Die lekkerste kazen vinden onder de merknamen Wyngaard en Reypenaer hun weg naar
consumenten en afnemers in foodservice, travel retail en retail. Zowel in Nederland en Duitsland,
maar ook ver daarbuiten. Om onze merken nog meer bekendheid te geven zijn wij op zoek naar
een

Brand Ambassador Wijngaard Kaas
Als Brand Ambassador is het je doel om zo vele mogelijk klanten en consumenten kennis te laten
maken met onze heerlijke kazen.
Hiervoor bezoek je winkels, groothandels, beurzen en congressen. Je zorgt voor een optimale
presentatie van de producten en vertelt graag het verhaal en de beleving van onze kaas.
Je weet hoe je kaas verkoopt, en kan jouw gespecialiseerde productkennis op een fantastische
manier overbrengen aan iedere klant die door jou geholpen wordt.
Je houdt van afwisseling en reizen en bent niet bang de handen uit de mouwen te steken.
Je bent enthousiast en positief met een passie voor kaas en hebt minimaal MBO werk- en
denkniveau.
Wat wij bieden
•

Een afwisselende functie

•

Een gedegen inwerkperiode

•

Een contract op oproepbasis met een uitstekend uurtarief

Extra informatie
Voor deze functie is leeftijd minder belangrijk, ervaring met verkoop en food is zeer gewenst. De
weekbelasting is ca. 8 uur maar kan sterk wisselen, afhankelijk van het seizoen.
Solliciteren
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Schrijf dan een korte
motivatiebrief en stuur deze samen met je cv naar Ingrid Vaessen, HR, email:
Ingrid@wijngaardkaas.nl.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

