
Vacature:  commercieel medewerker   

10 – 20 uur per week  

(meer uren in overleg mogelijk) 

 

Wie zijn wij:  
Op ons familiebedrijf produceren onze koeien elke dag heerlijke verse melk. Een gedeelte van deze 
melk verwerken we tot diverse ambachtelijke en smaakvolle zuivelproducten.  
Met ons merk De Zuivelmand verkopen we de verse zuivelproducten. De verkoop van onze 
producten bestaat uit 2 onderdelen. Als eerste onze webshop, hier verkopen we onze zuivel samen 
met diverse producten van collega boeren. Als tweede leveren we aan verswinkels en supermarkten 
die onze zuivelproducten in hun assortiment hebben opgenomen.  
Doordat we de hele keten (van het melken van de koeien tot gekoelde bezorging aan huis) in eigen 
beheer houden, kunnen we een perfecte versheid garanderen.  
We zijn een kleinschalig familiebedrijf en vinden het ook belangrijk dat iedereen die bij ons werkt 
daar ook binnen past. Korte lijnen, persoonlijk, vriendelijk en vertrouwen zijn voor ons erg belangrijk. 
We willen geen mooie praatjes maar fantastische producten leveren.  
 

Wie zoeken wij: 
Doordat we het werk op de boerderij en het maken van de zuivel fantastisch mooi vinden, zoeken we 
iemand die ons ondersteunt in de verkoop en marketing van onze producten. We zoeken iemand die 
actief op zoek gaat naar nieuwe verkooppunten, en contact onderhoud met de huidige verkopers. 
Daarbij krijg je de ruimte om nieuwe verkoopkanalen op te zetten en het organiseren  van 
(promotionele) activiteiten op de boerderij.   
 

Wat verwachten wij:  
Je bent: 

 Enthousiast en vriendelijk 

 Een goede communicator 

 Gebrand om successen te boeken 

 Dol op (onze) zuivel 

Je hebt:  

 Ervaring in de verkoop 

 Kennis van marketing 

 Kennis van het onderhouden van een website  

Wat bieden wij:  
 Ondernemend werk in ons familiebedrijf 

 Vrijheid in werken 

 Flexibele werktijden 

 10 – 20 uur per week (ruimte voor meer uren in de overige bedrijfsactiviteiten).  

 Salaris volgens CAO.  

Voor meer informatie over ons bedrijf kijk op www.dezuivelmand.nl 
Heb je interesse? Stuur je motivatie naar info@dezuivelmand.nl 
 

http://www.dezuivelmand.nl/
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