SONNEMA IS OP ZOEK NAAR
EEN BRAND AMBASSADOR
Wil jij het grootste Nederlandse gedistilleerd merk in Nederland vertegenwoordigen? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Met trots en passie maken we Sonnema Berenburg volgens dezelfde geheime receptuur
als Fedde Sonnema in 1860. Onze fabriek en het kantoor bevinden zich in Bolsward,
Friesland. Sonnema is verkrijgbaar in heel Nederland bij slijterijen, horeca en op
evenementen.
Wie zoeken wij?
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar Brand Ambassador M/V (40 uur), deze rol is
breed ingestoken met een focus op out of home. Het werkgebied is heel Nederland, maar
focus op Noord- Nederland.
Het takenpakket van onze Brand Ambassador:
• Je bent hét gezicht van Sonnema voor de buitenwereld;
• Je legt i.s.m. onze distributiepartner (sponsor-) samenwerkingen vast met
evenementen en onze key accounts in de horeca;
• Je organiseert activiteiten op evenementen en in de horeca;
• Je geeft trainingen en presentaties over het merk Sonnema;
• Je biedt ondersteuning bij inkoop van POS materialen.
Wie ben jij?
• Je komt uit Friesland en/of je spreekt de Friese taal;
• Je hebt ervaring in de horeca en hebt bij voorkeur achter de bar gestaan;
• Je bent zelfstandig en pro actief;
• Je bent goed in organiseren;
• Je bent bekend met het Microsoft Office pakket;
• Je werkt gestructureerd, communiceert en bent stressbestendig;
• Je bent service gericht;
• Je bent in bezit van rijbewijs B;
• Je hebt geen 9 – 17 uur mentaliteit.
• Je vind het leuk om voor een groep te staan.
Wat kun je van Sonnema verwachten?
•
•
•
•
•
•

Wij bieden een marktconform salaris dat past bij de functie;
Een Sonnema lease auto;
Een mobiele telefoon en laptop t.b.v. de werkzaamheden;
Flexibele werktijden;
Je gaat aan de slag in een klein, hecht team;
Je rapporteert aan de marketing manager.

Is jouw interesse gewekt?
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae naar pz@hermanjansen.com voor 01-06-2022
Uiterlijk binnen één week ontvang je van ons een reactie. Sonnema is onderdeel van
Herman Jansen Beverages Nederland B.V. gevestigd in Schiedam.

