Barista on Wheels – Maintenance & Driver

Introductie
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega!

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 functie
Heb jij passie voor koffie en thee? Vind je koffie een mooi product om mee te werken en te
verkopen? Vind je het een uitdaging om bestaande Horeca en Out of Home klanten te bezoeken
en deze, net als nieuwe klanten, voor je te winnen? Ben jij de ogen en oren in de markt voor ons?
Dan is deze vacature op je lijf geschreven.
De Barista on Wheels is primair verantwoordelijk voor een efficiënte en tijdige levering van de
producten van haar klanten zodat deze altijd over de optimale voorraad beschikken. Je levert
koffie en condimenten bij onze klanten en brengt andere producten onder de aandacht zoals
melk, thee en koek.
Je werkt actief mee om een optimale klanttevredenheid te behalen door de klant te ontzorgen,
een goede relatie opbouwen, aandacht te geven en zorgdragen dat de juiste instructies worden
gegeven zodat we perfect service kunnen blijven garanderen. Jij bent de ogen en oren in de
markt voor ons.
•
•
•

Uitdragen van onze Horeca en Out of Home filosofie en verantwoordelijk voor de uitlevering
van de juiste producten van jouw gedefinieerde postcodegebied.
Afleveren van de producten volgens een vaste route, “niets verlaat het pand zonder een
orderbon” is het motto.
Je bent verantwoordelijk voor jouw “Horeca-bus” en zorgt dat deze voorraad zodanig op
orde is zodat je je relaties altijd kan uitleveren. Daarnaast zorg jij ervoor dat de voorraad
continue kloppend is met het voorraadsysteem.

•
•

Jij deelt de routes samen met je leidinggevende en Supply Chain in op een zo efficiënt
mogelijke manier waarbij de klant centraal staat. Dit is een continue proces.
Relatie opbouwen met de klant en fungeren als eerste aanspreekpunt voor de klant

Over jou
•
•
•
•
•

Om deze rol tot een succes te maken is het belangrijk dat je goede communicatieve
vaardigheden en een sterk servicegerichte en commerciële instelling hebt.
Je staat stevig in je schoenen.
Je bent kritische en stelt de juiste vragen.
Je bent een zelfstarter en wil zelfstandig werken.
Daarnaast heb je een "zwak" voor Horeca / Out of Home klanten en ben je bereid om voor
hen net dat stapje extra te zetten.

Selecta biedt
Je maakt deel uit van een organisatie die continu in ontwikkeling is en waar met plezier wordt
gewerkt aan innovatieve food & beverage concepten bij vooruitstrevende klanten. Selecta
voorziet in een open en enthousiaste werkomgeving.
Daarnaast biedt Selecta:
•
•
•
•
•
•
•

Vast salaris (afhankelijk van je werkervaring);
Individueel keuze budget (ten hoogte van 1 maandsalaris);
8% vakantiegeld;
25 vakantiedagen;
Mobiele telefoon
Baristabus en hippe bedrijfskleding
Een pensioenverzekering bij BeFrank.

Interesse en solliciteren?
Heb je interesse én voldoe je aan het profiel? Dan zien wij jouw sollicitatie, voorzien van een upto-date CV + een gerichte motivatie, graag tegemoet. Voor vragen over deze vacature kun je
contact opnemen met Kyra de Vries HR Business Partner via +316-20413276 /
HRNL@selecta.com.

