
 

Vertegenwoordiger bier-whisky 
(Zuid-Holland/Noord-Holland) 

 
Het Anker is op zoek naar een nieuw commercieel talent om het team vertegenwoordigers te 
vervoegen.  
Hit the road Jack zal een dagelijkse bezigheid zijn, met als enige doel om bij de horecazaken, slijters en 
drankenhandels uit jouw regio onze geweldige speciaalbieren én whisky’s op de kaart te zetten! Onze 
bestaande klanten laat je uiteraard ook niet links liggen en bezoek je op regelmatige basis om lopende 
acties te bespreken, bijkomende vragen te bekijken of gewoon even bij te praten. Tijdens al deze 
contacten denk je er ook aan om, punctueel als je bent, jouw bezoeken met een administratieve 
perfectie netjes in onze CRM-tool te registreren.  

Je bent goed in 

- Overtuigen en verkopen! Je hebt je reeds bewezen binnen de FMCG in een eerste sales functie 
(buitendienst) & daarin blonk je helemaal uit.  

- Resultaten behalen: je bent doelgericht en volhardt, ook wanneer het wat moeilijker loopt.  
- Klantgerichtheid: Service minded is your middle name! 
- Gebruik van nieuwe media & CRM-tools; 
- Nederlands, op moedertaal-niveau! 
- Nauwkeurigheid: een punt is een punt en een komma is een komma 
- Samenwerken: alleen ga je snel, samen kom je ver!  

Extra geweldig 

- Vertrouwdheid met de sector van de drankenwereld 
- Inventieve geest en handig in het vinden van oplossingen  
- Centraal wonende in de regio Noord-Holland/Zuid-Holland 

Waarom bij ons werken 

Het Anker is een familiebedrijf. Dit betekent dat we elkaar bij de voornaam kennen. Althans de meeste 
van ons, want het beginnen er veel te worden. We zijn ondertussen met een kleine 100 medewerkers, 
die elke dag het beste van zichzelf geven. Laagdrempeligheid en inspraak is wat we prefereren. Samen 
elke dag mooie producten maken & verkopen is wat we doen! Je begint met een contract van bepaalde 
duur waarbij het onze intentie is om dit om te zetten naar een contract van onbepaalde duur. 

Hoe deze job binnenhalen 

Stuur je cv en motivatiebrief door naar vacatures@hetanker.be.  

Kom naar hier om ons te ontmoeten, x 3 (want je collega’s, leidinggevende en HR moeten uiteraard 
allemaal onder de indruk zijn!). Vervolgens ga je een dag mee op de baan, om te kijken of wij aan jouw 
verwachtingen voldoen en jij aan de onze! 

Al het voorgaande afgevinkt? Welkom aan boord! 
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