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Enigma: Unieke craft bieren met een verhaal !  

 

 

 

Jouw functie 

• Je bent verantwoordelijk voor de verkoop en leveringen van alle bieren, ondertussen meer 

dan 10 soorten, van brouwerij Enigma op de Europese markt. 

• Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw en beheer van de bestaande 

klantenportefeuille van importeurs, distributeurs, retail en horecaklanten. 

• Je verzorgt de opvolging van nieuwe en bestaande klanten op basis van een correcte 

administratie. Je rapporteert je vorderingen op regelmatige basis. 

• Bierfestivals, beurzen en degustaties bij klanten laten je toe om onze bieren te differentiëren. 

• Je geniet  van een competitief salarispakket aangevuld met extralegale voordelen. 

• Je beschikt over een eigen marketingbudget om je doelen te realiseren. 

• Je krijgt veel verantwoordelijkheid, groeimogelijkheden en een gedegen opleiding. 

Jouw profiel 

• Je hebt een passie voor bier! Kennis van en/of netwerken in de internationale groothandel  in 

bieren is een sterk pluspunt. 

• Je hebt bewezen verkooptalent en overtuigingskracht in professionele omgang met klanten, 

gestaafd door minstens 3 jaar ervaring in een salesfunctie. 

• Je bent ondernemend, gedreven en klantgericht en gaat zelfstandig en gestructureerd te werk. 

• Je hebt perfecte kennis van het Nederlands, Engels en Frans en bent een vlotte communicator. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen. 

Interesse ? Mail dan uw CV en motivatiebrief naar jobs@enigmabrewery.be  

Wij garanderen discretie en een antwoord op uw applicatie. 

Vacature 

Sales Promotor Europese markt 

(m/v) 

Enigma Brouwerij werd opgericht in 2016 met als doel nieuwe bieren te creëren 

door gebruik van unieke ingrediënten. Enigma is vooral bekend om zijn 

smaakvolle bieren en kleurrijke etiketten, maar we willen veel meer zijn dan dat 

en zitten boordevol plannen die we graag met jou zouden willen uitwerken. Om 

onze sterke groei verder te ondersteunen zijn we daarom op zoek naar een 

voltijds commercieel sales promotor voor de Europese markt. 

Onze flagship bieren: 
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