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WIE ZIJN WIJ
Koffie drinken we het liefst van versgemalen bonen. Waarom drinken we
thee dan als fijngemalen gruis in een zakje? Dat kan beter!
Bij Senza Tea Company - misschien wel de leukste scale-up van Amsterdam
- helpen wij iedereen aan de losse thee. In de horeca, op kantoor en thuis.
Dat doen we door het heel gemakkelijk te maken, zodat theezakjes overal
vervangen kunnen worden door échte thee.
ONZE KERNWAARDEN
Nieuwe standaard
Met elkaar werken we iedere dag aan een nieuwe standaard in de wereld
van thee. Ongezonde toevoegingen? Daar houden we niet van. Wij vullen
onze theebladeren aan met vruchten en kruiden. Zo drink jij échte thee (en
psst… ook nog eens eenvoudig te zetten).
Duidelijk
Van theeconcept tot klantcontact: duidelijkheid en gemak zie je bij ons
terug in de complete bedrijfsvoering. Kleine lettertjes, ingewikkelde
contracten of lange vergaderingen? Doen we niet aan. Wij houden van
praktisch, lossen problemen voor je op en steken onze handen uit de
mouwen. Duidelijk voor jou en voor ons.
Voor iedereen
Een mix aan verschillende mensen maakt ons team sterk. En bij verschillende mensen horen verschillende wensen. Dat is voor de één thuiswerken,
voor een ander de prikkels van een kantoor en voor onze inpakkers (met
vroeger een afstand tot de arbeidsmarkt) juist structuur en regelmaat. Want
met plezier naar je werk gaan maakt die maandag nét een tikkie leuker.
Leren
We proberen elke dag goede keuzes te maken. Daarom kiezen we voor
biologische thee waar dat kan en maken we onze theezakjes van plantaardig materiaal. We gebruiken 50% minder verpakkingsmateriaal en
werken hard aan die andere 50%. Want ook wij willen zo min mogelijk rotzooi achterlaten.
Meer informatie over onze missie en ambities vind je op senzatea.nl/ons-verhaal.

JUNIOR ACCOUNTMANAGER
Dankzij ons sales team wordt in Nederland inmiddels op zo’n 800 locaties Senza
Tea gedronken, maar op veel plekken moet je als werknemer of horeca bezoeker nog genoegen nemen met een simpel theezakje. Wil jij er voor zorgen dat
meer horecazaken en bedrijven voor échte thee kiezen? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Wat ga je doen?
Als junior accountmanager ben je het gezicht van Senza Tea Co. voor onze
zakelijke klanten zoals horecazaken en bedrijven. Samen met de accountmanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de omzet- en winstdoelstellingen door het aangaan van nieuwe en het uitbouwen van bestaande relaties.
Hoewel je primair verantwoordelijk bent voor het succes in je regio, draag je
ook bij aan een goede sfeer in het team waarbij je elkaar stimuleert, motiveert
en uitdaagt om maximaal te presteren.
Jouw taken
• Acquisitie, bezoeken van prospects en voorstellen uitwerken
• Onderhouden van de relatie met onze bestaande klanten
• Inzetten en uitbouwen van je netwerk
• Organiseren van andere verkoopactiviteiten zoals beurzen, events en
• workshops.
• Optimalisatie van de verkoopstrategie
Wie ben je?
Je bent energiek, enthousiast en hebt een commerciële mindset. Je hebt affiniteit met foodservice. Je legt met gemak contact met nieuwe mensen. Elke dag
van 9 tot 17u op kantoor is niets voor jou; je bent het liefst onderweg. Je gaat
voor de deal en houdt daarbij het bedrijfsbelang en klantbelang in evenwicht.
Daarnaast ben je
• Een echte aanpakker; je denkt in kansen en neemt graag initiatief
• Je bent positief-kritisch; jouw input helpt ons om nog beter te worden
• Communicatief sterk, in woord en geschrift
• Gestructureerd en georganiseerd; Je maakt efficiënt gebruik van je tijd
• Een jager, je laat je niet uit het veld slaan
En heb je
• HBO werk- en denkniveau
• Rijbewijs B
Wij bieden
•
Een waanzinnig mooie functie met veel vrijheid en verantwoordelijheid bij
een informele scale-up met een missie
•
€2.500 - €3.000 per maand en een aantrekkelijke bonusregeling. Basis
pensioenregeling.
•
Alle training en ondersteuning om je talenten verder te ontwikkelen
•
Alles wat je nodig hebt (auto, laptop, telefoon etc.) om je functie 		
succesvol te kunnen uitoefenen
En nu?
Herken jij je in onze kernwaarden en het profiel van deze functie? Stuur dan je
CV en motivatie naar Kelly Leferink (kelly@senzatea.nl / 06-24506266).

