
 

 

Ben jij wijnliefhebber en wil jij je 

ontwikkelen in de wereld van dranken? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

   
 

Wij zoeken op korte termijn een medewerk(st)er (V/M) met een duidelijke passie voor 

wijn, maar tevens ook een lichte liefde voor speciaal bier en gedistilleerde dranken. 

 

Je doet de verkopen in de winkel met gedrevenheid en enthousiasme. Je bent in staat om onze 

klanten een gedegen wijnadvies te geven en spannende wijn-spijscombinaties te bedenken. 

Afrekenen en het plaatsen van doosjes in de auto behoort ook tot deze werkzaamheden. 

Je bent medeverantwoordelijk voor de samenstelling van het wijnassortiment en je neemt een stuk 

van de inkoop tot je. Dit betekent eventueel ook buiten werktijden het bezoeken van beurzen en 

proeverijen bij leveranciers. 

Je bent in staat om de juiste marge- en prijsstelling voor de producten te bepalen en bent een kei in 

het maken van creatieve promoties en acties rond de wijnen. Daarnaast zorg je mede dat de winkel 

en met name de presentatie en schapindeling van de wijnen tiptop in orde is. Je hebt goede 

communicatieve eigenschappen en bent in staat klanten te entertainen met een proeverij. Je bent 

goed in het creëren van pakkende wijnomschrijvingen en de benodigde vlogs en blogs voor 

nieuwsbrieven en social media. Je geeft ook advies aan onze horecarelaties en helpt mee met het 

uitzoeken van hun huiswijn, wijn van de maand en samenstelling van de wijnkaart. 

Wij bieden: 

Interessant, afwisselend en verantwoordelijk werk in een dynamisch bedrijf met een leuk team. Waar 

nodig zullen wij begeleiden, maar laten je ook zelfstandig functioneren met voldoende vrijheid om 

jezelf in deze branche verder te ontwikkelen. 

Een marktconform salaris, afhankelijk van branchegerichte opleiding en ervaring. 

 

Is dit een roeping voor jou, neem dan snel contact met ons op. Stuur eventueel je cv. naar 

chris@wijnhuisuden.nl of bel 0413 -265949 en vraag naar Chris van der Voort. 

 

Ik hoop je snel te spreken! 

Welkom! 


