
Samen b(r)ouwen aan de toekomst!  

Horeca Adviseur Koffie  

 

Functie  

Op vlak van koffie vorm je, samen met de Manager Koffie, het centraal aanspreekpunt voor 

ons commercieel horecateam enerzijds, onze key accounts ‘koffie’ anderzijds.  

Je volgt de key accounts op een kwalitatieve en efficiënte wijze nauwgezet op en weet 

met hen een duurzaam partnership uit te bouwen en te onderhouden. Je houdt contact 

met je klanten, staat hen te woord bij vragen, biedt koffie- en barista-opleidingen aan en 

zorgt voor de vereiste doorkoppeling naar de Manager Koffie. 

Je staat ook zeer dicht bij ons commerciële horecateam. Je biedt hen advies en 

ondersteuning waar vereist en voorziet hen ook van de nodige koffie opleidingen.  

Je volgt continu de tendensen binnen de markt op, koppelt hierover terug naar de  

Manager Koffie en bent actief betrokken bij de concept- en assortimentsontwikkeling.   

Profiel 

Je kan terugblikken op een relevante, professionele commerciële ervaring binnen een 

gelijkaardige functie in een B2B omgeving en hebt door de jaren heen een netwerk binnen 

de horecasector opgebouwd.  

Je hebt een doorgedreven kennis van de ‘koffiewereld’ en kent de Belgische koffiemarkt 

door en door. Je bent in het bezit van een barista-diploma en hebt ook reeds ervaring met 

het organiseren en geven van opleidingen.  

Je bent gedreven en gemotiveerd. Je hebt een uitgesproken passie voor je vakgebied en je 

volgt uit eigen beweging de horeca en foodtrends continu op.  Je bent analytisch ingesteld, 

weet vlot verbanden te leggen tussen verschillende commercieel-financieel-marketing data 

om zelf nieuwe commerciële inzichten en voorstellen uit te werken.   

Je hebt sterke interpersoonlijke skills, bent sociaal vaardig en legt gemakkelijk contact 

met anderen. Je bent een echte netwerker en haalt je energie uit het overbrengen van 

jouw kennis en passie op en de wisselwerking met anderen.  

Je woont binnen redelijke afstand (ook in tijd) van de Brouwerij te Boortmeerbeek.  

Wij bieden je 

Een boeiende en gevarieerde hands-on job met ruimte voor verantwoordelijkheid en 
initiatief, binnen een uniek Belgische bedrijf met een sterk familiaal karakter waar 
ondernemerschap, innovatie en persoonlijke ontplooiing centraal staan.  

Stuur jouw motivatie en cv naar 

nv Brouwerij Haacht, Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek, t.a.v. Ann Vandeginste 
of mail naar vacatures@haacht.com, tel. 016/60 15 01. 
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