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VACATURE YAKINIKU® 
SALES AND BRAND AMBASSADOR BENELUX (BUITENDIENST)

Gaat jouw hart sneller kloppen van sales? Is klantcontact jou op het lijf geschreven? Houd jij van een dynamische 
baan en heb jij een grote passie voor food? Dan zoeken wij jou! Ons sales team is op zoek naar versterking in 
de buitendienst. 

Jouw basis wordt ons kantoor in Terneuzen en vanuit hier help jij het huidige team met het verder uitbouwen 
van ons merk. Je ontvangt (potentiële) dealers in onze mancave of gaat er zelf op uit om dealers te bezoeken. 
Daarnaast sta je huidige dealers te woord via mail en telefoon en help je ze waar nodig om hun shop uit te breiden 
met YAKINIKU® producten. 

YAKINIKU® is een Japans geïnspireerd bedrijf en is geboren uit passie voor vuur en grillen. Wij verkopen 
keramische Kamado’s en accessoires. Behalve YAKINIKU® bezitten we nog een aantal brands: BBQ Flavour, 
EldurApi®.

WAT HEBBEN WE JOU TE BIEDEN ALS BRAND AMBASSADOR? 

• Een uitdagende functie waarbij er veel doorgroeimogelijkheden mogelijk zijn;
• Aantrekkelijk salaris opgebouwd uit een basisloon en bonusregeling;
• Een dynamisch en enthousiast team waar geregeld een vrijmibo wordt gehouden;
• Een super toffe werkplek in onze mancave in Terneuzen;
• Reiskostenvergoeding; 
• 25 vakantiedagen op jaarbasis (bij een contract van 40 uur);
• Een platte maar vlotte organisatie waar de lijntjes kort zijn.

HOE ZIET JE DAG ER UIT? 

In de ochtend start je, met een goede bak koffie, je werkdag op kantoor in Terneuzen. Gisteren heb je op een 
beurs gestaan namens YAKINIKU® en heb je veel potentiële dealers gesproken. Je praat je collega’s bij  over de 
beurs en verder gebruik je de ochtend om de dealers informatie over YAKINIKU® te sturen en plan je de nodige 
afspraken in. In de loop van de ochtend heb je nog een voortgangsgesprek met je manager en worden de targets 
voor dit kwartaal besproken. Ondertussen tikt de klok 12:30 aan en is het tijd om te lunchen. 

Vandaag worden er demo’s opgenomen in de mancave en daarbij hoort een lunch van de Kamado! Tijdens de 
lunch speel je nog een potje darts met je collega’s en daarna is het tijd om op pad te gaan. Je hebt deze middag 
nog 2 afspraken staan in Zeeland en Brabant met huidige dealers. Je bekijkt hoe de shop ervoor staat en hoe de 
zaken verder gaan. Je geeft dealers tips waar ze beter mee kunnen presteren en neemt de huidige bestellijst nog 
eens door. Je bent vandaag wat vroeger klaar en bent daardoor lekker op tijd thuis. 
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WAT VRAGEN WIJ VAN JOU? 

• Enthousiast: je bent een enthousiast persoon met een hands-on mentaliteit;
• Flexibele instelling: een buitendienst functie vraagt om flexibiliteit, de ene dag ben je op tijd thuis de volgende 

dag wat later;
• Zelfstandig: je bent geregeld op pad dus zelfstandig werken is een vereiste; 
• Resultaatgericht: jij gaat altijd voor de beste deal! 
• Leergierig: je bent nieuwsgierig en houdt van nieuwe dingen leren. 

Zie jij jezelf al werken in ons team? Solliciteer dan snel en wie weet ben je erbij op de volgende vrijdagmiddag 
borrel. 

Graag ontvangen wij jouw CV en motivatie op hr@yakinikugrill.com t.a.v. Gommert


