
Vacature: polyvalent medewerker wijnhandel 
 

Wijnen De Heerlyckheid is een jong en dynamisch bedrijf met een focus op Europese terroir wijnen.  

Heb jij een passie voor wijn en ben je op zoek naar een gevarieerde job met veel sociale contacten en 

ruimte voor eigen inbreng? Dan word jij mogelijk onze nieuwe collega. 

 

Jobinhoud: 

Je draagt de commerciële verantwoordelijkheid van onze winkel gelegen te Berchem (Antwerpen): 

- Je staat in voor de verkoop aan particulieren en onderhoud het contact met onze 
professionele klanten (horeca, B2B,…) 

- Je volgt online verkopen op. 
 

Je verzorgt de administratieve afhandeling voortvloeiend uit verkoop. 

Je geeft professioneel advies aan onze klanten en helpt bij het samenstellen van een eventuele 

wijnkaart, je zorgt voor de juiste wine pairing bij een menu,… 

Je draagt zorg voor de externe bedrijfscommunicatie via onze website en sociale netwerken. 

Je hebt een ondersteunende rol in het stockbeheer/magazijn. 

Je neemt deels de organisatie en uitlevering van wijnen aan onze (professionele) klanten in handen. 

Je levert een positieve bijdrage aan de commerciële en marketingstrategieën van het bedrijf.  

 

Profiel/Competenties: 

Bachelor (of gelijkwaardig door ervaring) 

Rijbewijs B 

Een goeie wijnkennis aangevuld met een leergierige en flexibele mentaliteit. 

Zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Engels en het Frans. 

Teamplayer met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid. 

Commerciële en klantvriendelijke ingesteldheid, nauwkeurig en resultaatgericht werkend. 

Communicatief, stressbestendig en het hoofd koel houdend in alle omstandigheden. 

Vlot met PC, internet, sociale netwerken en een goede kennis van MS Office. 

Werken op zaterdag is voor jou geen probleem. 

 

 



Wat wij u bieden? 

Een fijne en warme werkomgeving met aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling. 

Vast contract van onbepaalde duur (Fulltime: 37,5u). 

Een marktconform salarispakket (loon, vakantiegeld, 13e maand, maaltijdcheques, ecocheques,…). 

Personeelskorting op onze wijnen. 

 

Hebben wij uw interesse kunnen aanwakkeren?  

Stuur dan meteen uw motivatiebrief + CV naar sven.apere@heerlyckheid.be 

 

Plaats van tewerkstelling: 

 

Wijnen De Heerlyckheid 

Pretoriastraat 28 

2600 Berchem 

 

mailto:sven.apere@heerlyckheid.be

