
  
   

  

 
 

Food Joy Ambassador  

 

Introductie 

Wij zoeken meerdere collega’s in de regio Dordrecht! 

Over Selecta  

Selecta Nederland is onderdeel van de Selecta Groep. In Europa zijn wij marktleider op het 
gebied van eten en drinken, 24/7, onbemand. Verspreid over 16 landen bedienen wij dagelijks 12 
miljoen consumenten met onze onbemande F&B concepten. Binnen een snel veranderende 
markt leveren wij maatwerk facilitaire eet en drink oplossingen voor onze klanten. Dit doen wij 
onder andere samen met Starbucks, Albert Heijn to go, Lavazza en uiteraard ons eigen merk 
Pelican Rouge! 

Over de functie 

Voor onze afdeling Fresh Food zijn wij op zoek naar echte ambassadeurs. Samen met Albert 
Heijn to Go hebben wij binnen heel Nederland Fresh Food concepten geplaatst in de vorm van 
Food Markets en innovatieve Smart Fridges. Deze concepten dienen dagelijks de juiste service 
te krijgen, zodat we onze klanten kunnen voorzien van een kwalitatief hoogwaardig product. 

Je gemiddelde werkdag bestaat uit de volgende hoofdtaken; 

 Als Fresh Food Ambassador zorg je ervoor dat de klant elke dag over kwalitatief 
hoogwaardige producten kan beschikken. 

 Je bent ons visitekaartje en onderhoudt contacten met de klanten/eindgebruikers. 
 Je zorgt ervoor dat de Food Market voorzien is van de juiste producten, zowel in aantal 

als in kwaliteit. 
 Je voorkomt en verhelpt eenvoudige storingen. Technisch inzicht is een pré, maar geen 

must. 
 Je houdt de voorraad en het verbruik van de producten bij. Indien nodig bestel je 

producten. 
 Je zorgt voor een juiste administratieve afhandeling. 

Over jou 

 Er is geen minimale opleiding vereist; 
 Je kunt een VOG overleggen; 
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en je bent communicatief 

vaardig; 
 Je bent in een goede fysieke gesteldheid en weet van aanpakken; 
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer; 
 Je weet alles tot in de puntjes te regelen, de klant kan altijd op je rekenen. 



  
   

  

 
 

 

 

Selecta biedt 

Een aantrekkelijk marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, bestaande uit onder andere: 

 Vast salaris (afhankelijk van je werkervaring); 
 Individueel keuze budget (ten hoogte van 1 maandsalaris); 
 Een vast aantal uur per week (zowel fulltime als parttime mogelijk!); 
 Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid; 
 8% vakantiegeld; 
 25 vakantiedagen; 
 Reiskosten op declaratiebasis; 
 Een pensioenverzekering bij BeFrank. 

Tevens hebben wij een inwerkprogramma waarbij je meeloopt met een ervaren collega en 
bieden we diverse opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast staat een goed 
pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden tot je beschikking en natuurlijk de perfecte kop 
koffie! 

Interesse en solliciteren? 

Heb je interesse én voldoe je aan het profiel? Dan zien wij jouw sollicitatie, voorzien van een up-
to-date CV + een gerichte motivatie, graag tegemoet. Voor vragen over deze vacature kun je 
contact opnemen met Corinne Stam-Boer HR Business Partner via +316-21973500/ 
HRNL@selecta.com 


