Jet Import is één van de grootste distributeurs in de Benelux van premium dranken en healthy snacks, zoals Red
Bull, Fever-Tree, Heineken, Copperhead Gin, Sol, Desperados, Bionade, Armand de Brignac en Fulfil. En onze WestVlaamse onderneming blijft groeien, zowel in omzet als in merken in portfolio.
Vandaag is Jet Import uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met meer dan 110 gemotiveerde medewerkers en een
sterk netwerk van toeleveranciers die elke dag het beste van zichzelf geven. Jet Import heeft haar plaats verworven
in retail, petrol en horeca. Met een jaaromzet van meer dan 143 miljoen en een jaarlijkse ‘double digit’ groei blijven
we een onderneming in volle expansie.
Innovatie, kwaliteit, rentabiliteit, passie en gedrevenheid vormen de fundamenten van onze drive.
Sinds 2019 is Jet Import eveneens gestart met de distributie van Lemonaid en Charitea. Om de groei van deze
merken verder te realiseren is Jet Import op zoek naar een:

Brand Ambassador Lemonaid /
Charitea

Jouw rol:
Als Brand Ambassador Lemonaid/Charitea sta je in voor de aanwezigheid van deze merken in een sterk groeiend
aantal horecazaken. Je bouwt de relatie met onze bestaande klanten verder uit, waarbij je er nauwlettend op
toeziet dat het product en het merk op de correcte manier gepositioneerd worden. Door de filosofie achter de
merken op een inspirerende wijze uit te dragen en door deze merken op de juiste plaatsen te introduceren, zorg
je eveneens voor het uitbreiden van de klantenportefeuille. Je aanwezigheid op events, het opzetten van

samenwerkingsverbanden en het uitwerken van marketingcampagnes helpt je verder ook de doelstellingen uit
het business plan te realiseren.
Jouw profiel










Je combineert een Master diploma, bij voorkeur uit een economische richting met een eerste
relevante saleservaring met bewezen succes.
Affiniteit met FMCG is een must, ervaring in de FMCG is een plus.
Met jouw uitstraling, commercieel talent én passie voor de merken, hangt onze klant aan jouw lippen.
Sterke onderhandelings- en communicatievaardigheden zijn je handelsmerk.
Je beschikt over een hands-on en CAN DO–mentaliteit.
Je houdt ervan om initiatief te nemen.
Je bent goed georganiseerd en houdt van zelfstandig werken in functie van de vooropgestelde
doelstellingen.
Je analytische vaardigheden zorgen ervoor dat je vlot om kan met de hoeveelheid aan marktinfo die
wij jou ter beschikking stellen.
Je kan je vloeiend uitdrukken (geschreven en gesproken) in het Nederlands, Frans en Engels.

Wat Jet Import te bieden heeft
Je komt terecht in een professionele omgeving waar jouw enthousiaste collega’s zorgen voor een aangename
werksfeer en bakken energie. Door je ondernemingszin krijg je heel wat kansen in verschillende snelgroeiende
markten. Werken voor topmerken geeft je daarnaast ook een echte kick.
We bieden je ook reële doorgroeimogelijkheden aan binnen een open bedrijfscultuur. Je inspanningen worden
beloond met een aantrekkelijk salaris, een bedrijfswagen, een smartphone en andere extralegale voordelen.

