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Parttime SalesAgent (bijbaan)  
 

Wil jij ook bijdragen aan de strijd tegen voedselverspilling door onze duurzame 

producten onder de aandacht te brengen bij foodretailers, traiteurs en andere 

winkels? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij bieden deze parttime baan aan in alle 

steden van Nederland! 

 

Over IntelligentFood 

IntelligentFood is een duurzaam bedrijf, en wij streven ernaar om voedselverspilling in 

Nederland te verminderen. Dit doen we door innovatieve voedselproducten te maken 

op basis van reststromen, samen met onze partners. Want alleen samen kunnen we de 

hoeveelheid voedsel die wordt weggegooid verlagen. Wij zijn pioniers van dit nieuwe 

concept en werken zo aan ons doel om voedselverspilling met 50% te verlagen in het 

jaar 2030. 

 

Wat ga je doen? 

• Je neemt deel aan een uitstekende driedaagse product- en salestraining om je 

klaar te stomen voor het echte werk; 

• Je maakt kennis met ons productassortiment en onze verkooptechnieken; 

• 4 weken veldwerk in je eigen werkgebied, je kunt je eigen werktijden indelen; 

• Je bezoekt potentiële klanten in je eigen stad om onze producten te laten 

proeven en ze ervan te overtuigen om onze producten in hun assortiment op te 

nemen; 

 

Waar zijn we naar op zoek? 

• Liefde voor lekker eten en een hekel aan voedselverspilling; 

• Je bent op zoek naar een baan waarbij je bijdraagt aan een mooiere wereld; 

• Je bent bezig met een studie en minimaal 1 dag per week beschikbaar voor 

een periode van minimaal 1 jaar; 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal; 

• Je bent ambitieus, hebt een commercieel hart en houdt van flexibele 

werktijden; 

 

De voordelen 

• Werken in een groeiende duurzame startup; 

• Ervaring opdoen als accountmanager buitendienst en je vaardigheden in sales 

verbeteren; 

• Een bruto uurloon van 12,50 EUR (voor de training, het veldwerk en een bonus bij 

elke deal); 

• Mogelijkheid tot stages & afstudeeropdrachten achteraf; 
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En natuurlijk zul je bij ons veel kennis en ervaring opdoen op het gebied van 

duurzaamheid en circulariteit. 

  

Interesse? Stuur ons een email met je gegevens inclusief je telefoonnummer naar 

sales@intelligentfood.nl  en we bellen je binnen 24 uur terug. 
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