
vacature

Oost- & West-Vlaanderen
Commercieel vertegenwoordiger

Hoe help jij ons groeien?

√ Binnen het rijke aanbod aan Belgisch bieren verzeker jij 
   onze plaats. Je gaat ervoor! Je overtuigt! 

√ Gezellige bruine kroegen, praat- en eetcafés, drankenhandels
   en bierspeciaalzaken,… Elke zaak legt zijn eigen klemtoon en
   vraagt om een persoonlijk aanpak. Jij bent daarom een
   creatieve kameleon en vindt steeds weer de juiste aanpak 
   voor een optimaal resultaat.

√ “Des goûts et des couleurs, on ne discute pas.” En tóch is dit
   net wat je wel doet. Smaakbeleving staat centraal bij onze
   bieren, altijd met een eigen, uitzonderlijk en verrassend
   karakter. Jij verdiept je in geuren en smaken, en weet
   kwaliteit te smaken. En te verkopen!

√Je staat graag zelf eens achter de bar: tijdens bierfestivals, 
   beurzen en degustaties. Met jouw natuurlijk enthousiasme
   straal je uit waar we voor staan: “Bier dat doet praten”.

Dus wat verwachten we van jou? 

→ Weet jij hoe we een smaakvol bier maken? 
    Of ben je nieuwsgierig genoeg om het te willen leren?

→ Ben je ietwat een competitiebeest en krijg je een kick 
    bij elke nieuwe klant? En blijf je de klanten opvolgen 
    tot ze een echte ambassadeur worden van onze bieren?  

→ Ben jij een plantrekker en kijk je steeds weer 
    een stapje verder?

→ Vind je ook dat jouw collega’s belangrijk zijn en 
    voel je je goed in een klein en hecht team?

→ Ben je een vlotte, professionele babbelaar in het 
    Nederlands, maar “tu te débrouilles un peu en Français”? 

→ En ben jij graag op weg in jouw Troubadour-wagen? 
    (dus ja, een rijbewijs B is cruciaal)

Kortom, ben jij die superheld(in) die onze merken verder op 
de kaart zet?! Want stra�e bieren vragen stra�e karakters!

Wat bieden wij je? 
• Een uitdagende en leerrijke functie binnen een snel groeiende
   brouwerij in een internationale context 

• Ruimte om creatief te zijn en initiatieven te nemen

• Toffe collega’s binnen een klein en hecht team

• Een competitief salarispakket en bedrijfswagen aangevuld
   met prima secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse?

Mail jouw cv en motivatiebrief naar
jobs@themusketeers.be, voor 26 maart 2023

Brouwerij The Musketeers, Reepstraat 208, B - 9170 Sint-Gillis-Waas  
tel +32 (0)3 344 02 31  |  info@themusketeers.be  | www.themusketeers.be

The Musketeers - Bier dat doet praten
België heeft een eeuwenoude traditie in het brouwen van speciaal-
bieren. Brouwerij The Musketeers wil deze traditie verderzetten, maar 
met een eigen authentieke en creatieve toets. 

Ontdek de bieren binnen de Troubadour Series, de Bucket List Series en 
de Belgian Legends Series. Telkens staat kwaliteit voorop, net als het 
“net iets anders zijn”. En dat leidt tot interessante gesprekken: gezellig 
thuis, samen in de kroeg, buiten op het terras, bij een gezellige babbel 
of met een smaakvol gerecht. Bier dat doet praten!   

Met onze gloednieuwe brouwerij in Sint-Gillis-Waas, uitgerust met een 
moderne installatie en een focus op duurzaam brouwen, zijn wij klaar 
voor de toekomst! Help jij onze groeiplannen waar te maken?   


