
WINKELVERANTWOORDELIJKE GENT /
WINECONSULTANT REGIO GENT EN OMSTREKEN

Klaar voor een (nieuwe) uitdaging in de wijnwereld? 
Dan zijn wij misschien op zoek naar jou...

Takenpakket: 
Na een grondige opleiding binnen ad Bibendum ben je verantwoordelijk voor de 
uitbating van onze wijnwinkel te Gent. Naast het verder helpen van onze klanten ben je mee 
verantwoordelijk voor het organiseren van degustatiedagen en -avonden in onze wijnwinkel dit in 
combinatie met een functie van wineconsultant voor de regio Gent en omstreken. 
Als consultant met een passie voor wijn sta je in voor prospectie in jouw regio.
Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van bestaande klanten maar je doet ook aan actieve 
prospectie om jouw klantenportefeuille uit te breiden en zo mee te werken aan de uitbouw van het 
horecasegment bij ad Bibendum. 

Profiel: 
     *  Een grondige kennis van wereldwijnen is een must.
     *  Je bent een gedreven verkoper, verkopen is je tweede natuur.
     * Je bent uiterst klantgericht, flexibel en ordelijk. 
     * Je combineert een gezonde businessmentaliteit met cijfermatig denken. 
     * Je commercieel oog detecteert kansen om de winkel nóg beter te laten draaien.
     * Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken.
     * Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands. 
     * Je hebt een winnaarsmentaliteit.
     * Je bent zelfredzaam en stelt hoge eisen aan je eigen werk.
     * Je bent creatief, representatief en flexibel. 
     * Je bent in het bezit van een rijbewijs B en op de baan zijn schrikt je niet af. 

Aanbod:
Een uitdagende carrière in een superdynamische ploeg! Bovendien zal je bijdragen tot het succes 
van een bedrijf dat als dé referentie fungeert op vlak van wereldwijnen. 
Verder voorzien we een gedegen opleiding & training. We bieden jou een interessante 
basisverloning, aangevuld met aantrekkelijk bonussen gerelateerd aan je prestaties. 

Word jij onze nieuwe collega?
Mail dan je cv en motivatiebrief naar Ellen Roosen (ellen@adbibendum.be) 

ad Bibendum mag je vrij vertalen als ‘Laat ons drinken’.   
Maar niet van om het even wat!  
Al van in 1997 verlaten we de platgetreden paden en speuren  
wereldwijd naar wijnen met karakter. Naast onze hoofdvestiging te 
Sint-Truiden hebben we 2 succesvolle wijnwinkels in Antwerpen en 
Gent. 


