
   

   

Medewerker Backoffice Sales  

 

BEDRIJF: Kookschool Keizer Culinair   

AFDELING: Sales afdeling, hoofdkantoor in Amsterdam  

FUNCTIE: Medewerker Back office sales   

WEBSITE: www.keizerculinair.nl 

PERIODE: Per direct 

UREN: in overleg, minimaal 9 uur per week beschikbaar  

  

OMSCHRIJVING BEDRIJF: Keizer Culinair is een huiselijke maar tegelijkertijd ook de 

grootste kookschool van Nederland. We organiseren uiteenlopende kookworkshops, 

kookcursussen en andere (culinaire) activiteiten op zes toplocaties in het land. Zowel 

bedrijven, particulieren, groepen als individuen kunnen bij ons terecht. We willen onze 

gasten uitdagen met nieuwe kooktechnieken, biologische ingrediënten en smaakvolle 

recepten. Onze nieuwste menu´s zijn Paris Bistro, Puur Piemonte en Puur Borrel. Keizer 

Culinair is op zoek naar commercieel talent om de sales & marketing afdeling te versterken. 

Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Elandsstraat in de Amsterdamse Jordaan. We werken 

met een klein en jong team.    

  
   

Ter versterking van ons salesteam zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s. De 

werktijden zijn gezamenlijk in te delen als ook het aantal uur per week. Vind je het leuk om 

in een klein en jong team te werken met korte communicatielijnen? Zijn sales- en 

verkoopactiviteiten jouw ding? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!  

   



  

  WERKZAAMHEDEN:    

• Je pakt aanvragen op voor (groeps)kookworkshops (vooral warme leads) 

• Je verstrekt informatie over onze kookworkshops, -cursussen en andere culinaire 

activiteiten;   

• Je administreert boekingen en reserveringen binnen de vastgestelde procedures en 

richtlijnen (hieronder vallen de pre-sales en after-sales);   

• Als team heb je samen het doel om de salestargets te behalen, o.a. door middel van 

salesacties;   

• Je denkt mee over de verdere ontwikkeling en de kwaliteit van ons aanbod;  

• Je wordt in de mogelijkheid gesteld om sales- en marketingacties te ontwikkelen.   

  
   

PROFIEL MEDEWERKER:   

• Je doet of hebt een commerciële studie gevolgd en vind het leuk om in de sales te 

werken;   

• Je bent enthousiast, neemt graag initiatief en steekt de handen uit de mouwen;   

• Je kan jezelf zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken   

• Je bent commercieel ingesteld;   

• Je bent resultaatgericht;   

• Je bent klantgericht en je creëert graag bijzondere ervaringen;   

• Je hebt een goede beheersing van MS Officepakketten zoals Word, Excel en 

Outlook   

• Enige affiniteit met koken of horeca is een pré, maar niet noodzakelijk;   

• Je bent bij voorkeur woonachtig in Amsterdam of omgeving.   

  
   

Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en wil je solliciteren? Stuur 

dan jouw motivatie met CV t.a.v. Patrick Bergers naar info@keizerculinair.nl of neem 

telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 020 – 427 92 76.    


