
Accountmanager/Brand Ambassador in 
Utrecht (40 uur)

Voor je verder leest
Bij The Branding Club geloven we in 
commitment. Als we iets doen, dan doen 
we het goed. Afspraak is afspraak en niets 
is onmogelijk, voor het geprobeerd is. We 
zoeken iemand die werkt vanuit een drive 
om de Nederlandse horecabranche in zijn 
geheel te verbeteren. Ben jij dit niet? Lees 
dan niet verder.

Onze missie
Doeltreffende branding maakt het 
verschil. (Niet overtuigd? Lees dit.) Er 
is dan ook geen horecaondernemer te 
vinden die niet graag zijn eigen branding 
zou zien op een servet, bedrijfskleding of 
vetvrij papier. De obstakels? Tijdrovende 
processen, hoge minimumafnames en 
lange levertijden. Bij The Branding Club 
tackelen we deze problemen en helpen we 
horecaondernemingen op een efficiënte 
manier met het creëren van maximale 
Branding Impact. 

Jouw functie
Als Brand Ambassador, aka 
accountmanager, aka verkopend adviseur, 
ben je dagelijks bezig horecaondernemers 
te helpen met het creëren van maximale 
Branding Impact. Waarde toevoegen is 
hierbij bij uitstek het belangrijkste doel.
Na de inwerkperiode ben je bekend met 
de propositie, werk je zelfstandig en ben 
je op strategisch en operationeel niveau 
verantwoordelijk voor je prospects en 
klanten. Hierbij werk je nauw samen met 
onze grafische ontwerpers, inkopers en 
logistieke partners en collega’s. Jij bent 
de persoon die het regelt voor onze 
(toekomstige) klanten.

Eisen
De nieuwe Brand Ambassador die wij 
zoeken
- Heeft een voorliefde voor horeca
- Weet hoe horecazaken opereren
- Is overtuigd van de waarde van branding
- Spreekt en schrijft (zeer) goed Engels en 
Nederlands; Duits of Grieks is een pré
- Is in bezit van een B-rijbewijs
- Kan niet wachten om aan de slag te gaan 
en impact te maken

Solliciteren?
Dit heeft The Branding Club jou te bieden
- Een cruciale functie binnen een jonge 
organisatie die hard groeit
- Een no-nonsense werkomgeving waar 
resultaat wordt beloond en de balans 
tussen werk en persoonlijke ambitie 
centraal staat
- Een goed salaris incl. bonussen en 
reiskostenvergoeding
- Brede doorgroeimogelijkheden
- Een contract voor bepaalde tijd, met - 
bij een wederzijdse klik - uitzicht op een 
contract voor onbepaalde tijd
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