
De missie van onze kleurrijke craft bierbrouwerij is om onze verrassende 
smaaksensaties toegankelijk te maken voor iedereen. Ons jong en internationale 
team van brouwers maakt zowel gebalanceerde craft bieren als uitdagende 
limited-edition bieren. Deze zijn inmiddels door heel Nederland te vinden, maar 
wij hopen dat ze binnenkort door heel Europa te proeven zullen zijn!

JOuW MIsSiE:
- Nieuwe business genereren via acquisitie en relatiebeheer
- klantenportfolio  in de horeca en slijterijen uitgroeien
- Duurzame relaties opzetten, ontwikkelen en onderhouden

DIt bEn jIj:
- Je bent een natural born killer in Sales en kan ons overtuigen dat jij hét 

nieuwe sales talent bent van Two Chefs Brewing
- Kennis van craft en speciaal bier (bonuspunten!)
- Kennis van de Horeca en/of de drankindustrie (extra bonuspunten!)
- Een dikke plus als je met Salesforce om kan gaan

JE sKiLlS eN kWaLiTeItEn:
- Je bent gestructureerd, zelfstandig, cijfermatig, sociaal, communicatief 

sterk, oplossend gericht, en oog voor details
- Een groot netwerk in de Horeca
- Passie voor craft bier
- Nederlands en Engelssprekend 

HOe mAkEn wIj jE wErKeNdE lEvEn lEuKeR? 
- Je komt terecht in een warm bad, waar collega's vrienden worden  
- 50% korting bij onze barren en webshop  
- Een laptop en telefoon 
- Toffe bedrijfsuitjes en team activiteiten  
- Pooltafel, tafeltennis, tafelvoetbal en veel meer  
- 25 vakantiedagen  
- Pensioen (wij doen de inleg)  
- Een mogelijkheid voor een fietsregeling (een snelle fiets)  

Wie wil dit nu niet?
  
Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar marjoleine@twochefsbrewing.com en 
vertel ons waarom wij goed bij elkaar zouden passen!  Tot snel! 

BIj TWo cHeFs BReWiNg iS eR aLtIjD lEvEn iN dE bRoUwErIj!
Wat 10 jaar geleden begon met twee jonge chefs die gingen brouwen is 
inmiddels uitgegroeid tot een bruisende brouwerij met meerdere eigen 
restaurants/barren en veel toffe samenwerkingen – en het houdt niet op!

ACcOuNtMaNaGeR (AMsTeRdAm)


