VACATURE

STAGE
OUT-OF-HOME

Enthousiast. vol passie en gedrevenheid, professioneel en outside-the-box? Sluit dit aan bij wie je
bent? Dan zijn wij op zoek naar jou!

LFE - wie we zijn
Wij zijn LFE, wijnleverancier en kennispartner voor onze retailklanten én de horeca. Wij voegen
waarde toe aan wijn. Dat doen we met innovatieve concepten en met een enthousiast team van
zo’n 60 medewerkers. Ervaren wijninkopers, servicegerichte accountmanagers, een efficiënte
binnendienst, logistieke meesterbreinen, creatieve marketeers en analytische wijnstrategen
werken allemaal samen om de wijnwensen van onze klanten en horeca te vervullen.
Uitstekende wijnen tegen scherpe prijzen
Alles draait natuurlijk om onze wijnen! Onze inkopers weten de beste wijnen voor iedere prijsklasse
te selecteren die bij onze klanten, de horeca en hun gasten passen.
Onderdeel van een groot en sterk Frans wijnbedrijf
Wij zijn 100% onderdeel van Castel Group, de grootste wijnproducent van Europa. Hierdoor kunnen
we private labels tegen een ongekende prijs-kwaliteitverhouding aanbieden.
Een volwaardige wijnpartner
Wij voorzien horeca van kennis en inzichten om het verkopen van wijn leuker, gemakkelijker en
lucratiever te maken.
Word-class operationele processen
LFE beschikt over de certificeringen om dit aan te tonen. We zijn o.a. KVNW Register Wijnhandelaar,
IFS Broker, IFS Logistics en MVO Trede 3 geaccrediteerd.
Bewezen wijnconcepten
Bewezen plug & play concepten zoals Cellar 33 verhogen de omzet van onze klanten door gasten
te helpen met hun wijnkeuze. Wij trainen bovendien horecamedewerkers.
Onze mensen maken het verschil
Ons DNA draait om klantbewustzijn, samenwerken, eigenaarschap, vernieuwing en passie. Deze
energie werkt aanstekelijk voor zowel onze klanten als producenten.

BUILDING WINNING WINES TOGETHER

Wie we zoeken
Ter ondersteuning van ons Out of Home team zijn we op zoek naar een stagiair(e). Passie voor ons
mooie product wijn is zeker een pré, maar we zoeken vooral een energieke en resultaatgerichte,
zelfstandige teamplayer. Onze nieuwe collega is ondernemend, communicatief vaardig,
servicegericht, pro-actief, denkt in oplossingen, werkt nauwkeurig en met oog voor detail, is goed
met cijfers en uitstekend in het houden van overzicht.
Wat ga je doen
- Nauw samenwerken met de collega’s van Sales, Customer Support en Trade Marketing
- Klanten, relaties en prospects te woord staan en adviseren
- Orderverwerking
- Monitoren van klantafspraken en contracten
- Acties d.m.v Trademarketing
- Marktanalyses opzetten
- Ondersteuning bij proeverijen en beurzen
- Vaste dag per week te besteden aan een gezamenlijk overeen te komen stageopdracht
Wij bieden
Goede arbeidsvoorwaarden en een stagevergoeding. Omdat wij het leukste wijnbedrijf van
Nederland zijn, bieden wij daarnaast ontzettend veel werkplezier, hele leuke collega’s en veel
ruimte om jezelf te ontwikkelen! Je rapporteert aan de Trade Marketing & Customer Support
Manager Out of Home.

Interesse?
Past LFE en deze functie volledig bij jou als persoon en je ambities? Stuur dan je CV voorzien van
motivatie naar j.verheggen@lfe.nl

BUILDING WINNING WINES TOGETHER

