
FUNCTIEPROFIEL “sales buitendienst” 

 

DATUM 

Amsterdam, 4 september 2020 

 

TITEL FUNCTIE 

Sales buitendienst - horeca en detailhandel 

 

INLEIDING  

Chateau Amsterdam is een jong wijnbedrijf en gehuisvest in een 1.350 m2 grote loods aan het IJ in Amsterdam 
Noord. Vintage 2020 zal bestaan uit 20 wijnen verdeeld over 80.000 flessen en daarnaast 80.000 flessen 
Piquette. De komende 3 jaar is het doel vaste grond aan de voeten te krijgen met als resultaat een gezonde 
continuïteit van zaken. Bijzondere uitdagingen zijn de organisatie verder ontwikkelen, meer marktgericht 
werken, een merk bouwen, de verhuizing naar een volgende locatie, het portfolio uitbouwen, volume 
vergroten en de experience /horeca kant verder ontwikkelen. Chateau Amsterdam heeft een jaarlijkse 
groeiambitie van 200%. 
 
Om het merk op korte termijn te doen landen in de Amsterdam en omstreken zijn we op zoek naar een extra 
teamlid dat zich bezighoudt met de verkoop en de vertegenwoordiging van het merk bij de lokale horeca en 
detailhandelaren. Dit betreft een persoon met een representatief voorkomen, een vlotte babbel en bovenal 
een passie voor wijn(productie). Iemand die reeds een bestaand netwerk heeft in de Amsterdamse horeca en 
graag over de vloer komt bij zijn/haar favoriete wijnwinkels. Sales ervaring is een pré maar geen must, 
leergierigheid en een proactieve houding zijn doorslaggevende eigenschappen. 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 

● Sales buitendienst - horeca/detailhandel 

● Administratie: rapportages, koopcontracten en facturering 

● Voorraadbeheer, opslag en distributie 

 

PLEK IN DE ORGANISATIE 

 

● Werkt autonoom en op commissiebasis 

● Legt verantwoording af aan de marketingdirecteur  

RESULTAATGEBIED 

Sales buitendienst 

 

● Adopteert de salesstrategie van de marketingdirecteur mbt de buitendienst 

● Neemt kennis van de inkoop-, verkoopprijzen en marge structuren 

● Stelt samen met de marketingdirecteur een lijst van potentiële accounts op 

● Zorgt voor de uitvoering van de salesstrategie en communiceert over de resultaten 

● Draagt zorg voor het accountmanagement 

 

Administratie: rapportage, koopcontracten en facturatie 

 

● Zorgt voor heldere verkooprapportages op basis van de bepaalde targets 

● Ondersteunt of neemt leiding in het opstellen en sluiten van verkoopovereenkomsten 

● Draagt zorg voor een correcte facturatie en communicatie met de klant 

 

Voorraadbeheer, opslag en distributie 

 



● Draagt zorg voor de voorraadadministratie/mutaties mbt de buitendienst 

● Draagt zorg voor de distributie van de wijnen naar de desbetreffende klanten 

● Is de schakel in communicatie tussen de klant en de logistiek partner 

 

KENNIS EN ERVARING  

● Minimaal HBO en minimaal 2 jaar werkervaring; 

● Minimaal WSET 2 diploma of vergelijkbaar niveau 

● Sterk netwerk in de Amsterdamse horeca en detailhandel 

● Kennis en passie voor wijn(productie) 

● Ervaring in sales is een pre, bij voorbaat in de wijnindustrie of horeca 

● Heeft passie voor thematieken als co-creatie, circulariteit, natuur, stad en familie. 

SALARIS / FTE 

Op commissiebasis /freelance / part-time /is woonachtig in of rondom Amsterdam 

COMPETENTIES 

● Staat enthousiast in het leven 

● Heeft rust en komt zelfverzekerd over 

● Heeft affiniteit met merkdenken 

● Heeft een frisse en verzorgde uitstraling 

● Leert snel en wil ook graag leren 

● Kan zich goed verwoorden en is niet bang voor confrontaties 

● Stelt doelen en haalt doelen 

 

Reageren kan t.e.m 25 september door een mail te sturen naar tom@chateau.amsterdam. 


