Biologische fruitteelt, verwerking en handel

is sedert 1987 een toonaangevende Belgische producent van biologische producten. Ons
assortiment omvat fruitsappen, groentesappen en enkele fruitbereidingen voor de eindverbruiker
(B2C).
Bij Pajottenlander werken we met biologische producten waarvan de kwaliteit primeert, we
werken zo ecologisch mogelijk en leggen de focus op sociaal eerlijk ondernemen.
Om ons merk rechtstreeks aan onze consumenten met veel liefde te kunnen overbrengen zoeken
wij een:

Demonstrateur/-trice (m/v)
voor productdemonstraties in weekends
Durf jij op mensen af te stappen en ben je op zoek naar een leuke bijverdienste in de biosector?
Dan is dit echt iets voor jou!
Functiebeschrijving:
●

Je werkt ongeveer 20 weekenddagen op verschillende locaties in België.

●

Je verzorgt demo’s op beurzen
o
Op bio beurzen zijn we vaak aanwezig. Je taak zal zijn om het merk Pajottenlander
over te brengen naar de klanten. Je laat verschillende sappen proeven en hebt
kennis van onze producten.

●

Je bent aanwezig bij demo’s op events van onze klanten:
o
Als een klant een event organiseert zullen we je vragen om hier ons merk te
vertegenwoordigen. Hier zal je onze sappen en producten laten proeven en een
korte uitleg geven over Pajottenlander aan de bezoekers.

Profiel:
●
●
●
●
●

Moedertaal: Nederlands en kan zich goed uitdrukken in het Frans
Je bent commercieel ingesteld en vindt het leuk om mensen te overtuigen
Je hebt interesse in gezonde en biologische voeding en dranken
Je houdt van aanpakken en spreekt mensen graag aan
Je hebt tijd vrij in het weekend en kan je vrijmaken om op zaterdag of zondag eens een
demo te doen

Aanbod:
●
●

Mooie verloning op dagbasis
Onkostenvergoeding vervoer van en naar de locaties

Zie jij dit wel zitten of heb je nog meer vragen?
Je kan je kandidatuur richten aan sophie@pajottenlander.be
Wij werven graag rechtstreeks onze mensen aan, niet via interimkantoren.
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