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Pajottenlander is sedert 1987 een toonaangevende Belgische producent van biologische 
producten. Ons assortiment omvat fruitsappen, groentesappen en enkele fruitbereidingen voor 
de eindverbruiker.  
Bij Pajottenlander werken we met biologische producten waarvan de kwaliteit primeert, we 
werken zo ecologisch mogelijk en leggen de focus op sociaal eerlijk ondernemen. 
 
Om ons dynamisch team te versterken zoeken wij een veelzijdige duizendpoot: 
 

Junior internal sales manager - fulltime  

 
Functiebeschrijving:  

• Verkoop en orders 
o Je hebt het eerste contact met onze klanten op basis van leads en voorziet hen van 

de nodige informatie (assortiment, prijzen, marketing plan, …) 
o Je verwerkt de verkooporders en verzorgt de facturatie hiervan en volgt deze op 
o Je beschikt hiervoor over een gloednieuw en efficiënt IT-systeem dat je zelf ook 

nog verder kan personaliseren 
• Ondersteuning ambassadeurs 

o Je bouwt een ambassadeur programma op met onze verkooppunten  
o Je biedt ondersteuning aan de ambassadeurs van Pajottenlander 
o Je doet dit op basis van een marketing plan samen met de marketing manager 

• Planning events en beurzen 
o Je zorgt ervoor dat we de allermooiste stand van de beurs hebben 
o Je plant de events in bij onze klanten en organiseert deze van A tot Z 
o Je zoekt opportuniteiten voor Pajottenlander 

 
Profiel: 

• Een zelfstandig iemand die zijn of haar verantwoordelijkheid neemt 
• Proactief, gestructureerd en nauwkeurig 
• Je bent jong (van geest) en dynamisch 
• Jouw glas is halfvol i.p.v. halfleeg 

• We zijn eerder op zoek naar de juiste persoon dan de perfecte CV 
• Werkervaring is een pluspunt, indien niet dan krijg je hiervoor de nodige ondersteuning 

van een geweldig team 

• Vlot in drie talen: Nederland, Frans en Engels  
• Ervaring en interesse in biologische en gezonde voeding  

 
Regio Brussel (Meise): we verhuizen 
 
Aanbod: 
Samen met een team van dynamische collega’s bouw je mee aan het volgende hoofdstuk van een 
waanzinnig leuk verhaal. 
 

• Een uitdagende en afwisselende job in een b(l)oeiende sector 

• Volledige vrijheid om je uit te leven 
• Mooie verloning volgens je kennis en ervaring, die mee evolueert in functie van de 

resultaten 

• Flexibel thuiswerken is mogelijk, in overeenstemming met de collega’s 
 
Kandidatuur richten aan camille@pajottenlander.be 
 


