
 

 

Salesmedewerker M/V (32-40 uur) 
 

 

 

Over kookschool Keizer Culinair 

In de keuken staan met Alain Caron? Zelf pasta leren draaien? Jezelf een keer overtreffen in de keuken? 

Dit kan allemaal bij kookschool Keizer Culinair. Met veel passie en enthousiasme bieden we 

kookworkshops en -cursussen, wijnproeverijen en (culinaire) evenementen aan. Zowel bedrijven en 

particulieren kunnen bij ons terecht op zes verschillende locaties voor een té gekke workshop.  

 

Functieomschrijving 

Als salesmedewerker weet jij Keizer Culinair perfect op de menukaart te zetten bij onze (potentiele) 

klanten. Via telefoon, e-mail en locatiebezoeken weet jij de klanten zo te kneden dat ze graag bij ons 

komen koken. Je voelt feilloos aan welke ingrediënten nodig zijn voor elk culinair evenement. Je 

registreert opties en boekingen en voert de pre- en aftersales gesprekken. Kortom: de gehele mise-en-

place voor een evenement verzorg jij! Daarnaast houd je je bezig met proactieve sales door middel van 

telefonische acquisitie (belparty’s). Als team heb je samen het doel om de salestargets te behalen en 

om een goede relatie met onze klanten op te bouwen zodat ze graag bij ons terugkomen.   

 

Profiel 

- Je bent een (startende) hbo’er met relevante saleservaring 

- Je hebt culinaire ervaring en weet wat hospitality is 

- Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden  

- Je hebt een goede telefoonstem en weet mensen te enthousiasmeren 

- Je bent commercieel en neemt graag initiatief 

- Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal  

- Je bent bij voorkeur woonachtig in Amsterdam 

- Ervaring met Smart Event Manager is een absolute pré! 

 

Taken 

- Behandelen van binnenkomend telefoon- en e-mailverkeer 

- Telefonisch verkopen en informatie verstrekken m.b.t. onze kookworkshops 

- Van A tot Z contact houden met de klant, van aanvraag tot aftersales ben je betrokken 

- Financieel afhandelen van de boekingen 

- Organiseren van belparty’s waarbij je telefonisch Keizer Culinair onder de aandacht brengt bij 

bestaande en potentiële klanten 

- Het aangaan en beheren van relaties met terugkerende klanten 

- Ontvangen en rondleiden van relaties/klanten die een locatie willen bezichtigen 

- Vertegenwoordigen van Keizer Culinair op beurzen en evenementen 

- Beheren van onze social media zoals Facebook en LinkedIn 

 

Wat bieden wij? 

- Een hecht, jong en informeel team 

- Een niet te overtreffen lunch 

- Een goddelijke wijnkaart (fijn voor tijdens onze borrels) 

- Werkdagen die voorbij vliegen 

- Dynamisch bedrijf met een inspirerend aanbod 

- Een prachtige werkomgeving in de Jordaan 


