
Functieomschrijving: Freelance vertegenwoordiger(ster) 

Wij zijn op zoek naar iemand met een hart voor natuurlijke voeding- en 
verzorgingsproducten, om op zelfstandige basis onze klanten te informeren over 
onze producten en onze klantenrelaties te onderhouden en uit te breiden. 

Met je commerciële overredingskracht weet je onze klanten te overtuigen van de 
troeven van onze natuurlijke producten.  Je enthousiasme en motivatie werken hierbij 
aanstekelijk. 

 

Ons bedrijf 

We zijn een jong- en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in hoogwaardige natuurlijke 
producten voor een betere levenskwaliteit.  

Door onze authenticiteit en kwaliteit onderscheiden wij ons duidelijk van de rest van 
de markt. “Kwaliteit in het leven geeft ons levensvreugde” is dan ook onze filosofie.  
 

Jouw taken binnen ons bedrijf:   

 Je ontwikkelt een eigen klantenbestand met klanten die zich situeren binnen 
jouw regio; 

 Je doet aan actieve prospectie; 
 Je bouwt aan een open vertrouwensrelatie met jouw klanten, waarbij je 

voorziet in continue ondersteuning en opvolging; 
 Producten presenteren en/of demonstreren bij de klant en hen adviseren; 
 Je neemt deel aan beurzen en lokale markten;  
 Je speelt in op de bestaande trends; 
 Je denkt mee over bepaalde marketing acties en weet klanten aan te trekken 

via verschillende kanalen; 
 Je verzamelt informatie omtrent onze klanten, verkoop, agenda en je houdt 

bezoekrapporten bij en je rapporteert vervolgens aan het hoofdkantoor; 
 Je werkt in samenwerking met de hoofdzetel in Lummen en denkt proactief 

mee over de visie van ons bedrijf. 

 

Profiel 

 Je bezit een basis kennis over Bio labels; 
 Jij hebt commerciële flair op een zachtaardige manier; 
 Je organiseert je werk op zelfstandige basis en je beheerst de nodige 

Microsoft Office toepassingen; 
 Je bent een voorbeeld van een gezonde lifestyle; 
 Je moedertaal is Nederlands, meerdere talen is een pluspunt; 
 Je bent opzoek naar een (bij)beroep op zelfstandige basis en je beschikt dus 

over een eigen ondernemingsnummer. 

 



 

Attitude 

 Je bent een energieke, enthousiaste en gemotiveerde persoon 
 Je voert een open communicatie 
 Je bent menslievend en hebt een hart voor de natuur 
 Je bent commercieel ingesteld 
 Je bent leergierig en steeds bereid om bij te leren 
 Je gaat efficiënt om met je tijd 
 Je hebt oog voor detail 
 Je bent zelfzeker, zonder arrogant te zijn 
 Je bent flexibel 
 Je komt je afspraken na en ziet erop toe dat de afspraken binnen het 

bedrijf ook worden nageleefd 
 Je werkt ordelijk en gestructureerd  

 

Aanbod 

 Je bepaalt je eigen uren; 
 Verloning op commissiebasis; 
 Je komt terecht in een jonge, dynamische, toonaangevende onderneming die 

je mening en eigen inbreng op prijs weet te stellen; 
 Er wordt je de mogelijkheid geboden om je continu bij te scholen omtrent 

gezonde lifestyle en dit op hoog niveau; 
 Je komt terecht in een stabiele en mensgerichte werkomgeving. 

 

Zie jij het zitten om ons team te versterken en je medemensen te overtuigen van 

onze gezonde en natuurlijke levenswijze, stuur dan zeker je CV met motivatiebrief 

naar: 

Golden Bottle 

Opworpstraat 52 

3560 Lummen 

info@golden-bottle.com  


