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Functieprofiel Rousseau Chocolade,  
Eerste Verkoopmedewerker Geldrop 
 
 
Rousseau Chocolade is een familiebedrijf, dat reeds sinds 1969 ambachtelijke chocolade producten 
maakt. Wij hebben een zeer breed assortiment dat zowel handmatig als machinaal wordt vervaardigd. 

Via onze winkels verkopen we aan particulieren, daarnaast leveren wij maatwerk voor 

ondernemingen, zoals personeels- en relatiegeschenken, logo-bonbons en tabletten. 
Door de unieke combinatie van atelier en winkels zijn onze producten altijd vers en kunnen wij 

topkwaliteit bieden voor betaalbare prijzen. Rousseau Chocolade is een sterk groeiende onderneming. 
Op dit moment hebben we 23 winkels in Limburg en Brabant.  

 

Voor onze winkel in Geldrop zijn we op zoek naar een enthousiaste, zelfstandige Eerste 
Verkoopmedewerker. Je krijgt een intensief inwerktraject van één maand in onze fabriek en in diverse 

winkels. Je leert om te werken volgens het standaard concept van Rousseau Chocolade. Dit concept 
pas je daarna zelfstandig toe in de winkel in Geldrop. Rousseau Chocolade helpt je te groeien in je 

functie.  Daarbij verwachten wij een actieve (leer)houding van jouw kant. De werktijden worden 
vastgesteld aan de hand van de winkel waar jij werkzaam bent. Je bent verantwoordelijk voor jouw 

team, jouw winkel en de daarbij behorende werkzaamheden. 

 
 

Eerste Verkoopmedewerker m/v 
 
Functieomschrijving 

Taken: 
▪ Chocolade verkopen 

▪ Helpen en adviseren van klanten 
▪ Representatief houden/maken van de Rousseau Chocolade winkel 

▪ Samenstellen/maken van chocolade cadeaus 

▪ Bijvullen van de winkel 
▪ Bestellingen doen 

▪ Voorraad up-to-date houden 
▪ Administratieve taken (o.a. personeelsplanning, mail, social media) 

▪ Business-to-business contacten: offertes en opdrachten  

 
Functie-eisen 

▪ Je hebt Mbo werk- en denkniveau 
▪ Je bent klantvriendelijk 

▪ Je bent een teamplayer en werkt ook graag zelfstandig 
▪ Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden (sturing collega’s) 

▪ Je bent flexibel 

▪ Je bent representatief 
▪ Je hebt organisatie talent 

▪ Je bent stressbestendig in verband met grote drukte rond Pasen, Sinterklaas en Kerstmis 
▪ Je bent gemotiveerd en leergierig  

▪ Je bent kwaliteitsbewust 

▪ Je hebt gevoel voor humor en een positieve instelling 
▪ Je kunt werken met Outlook, Word, Excel. 

▪ Je houdt van chocolade! 
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Mogelijkheden 

▪ Dienstverband van minimaal 32 uur per week (flexibel van maandag tot en met zaterdag) 
▪ Flexibiliteit en bereidheid om in de seizoenen (tussen oktober en april) meer te werken 

▪ Ingang van de functie: zo spoedig mogelijk 

▪ De insteek is een tijdelijke functie met uitzicht op een dienstverband onbepaalde tijd 
▪ Goede beloning in goede cao 

 

 
Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken? 
 
Mail je CV met foto en persoonlijke motivatie naar: info@rousseau.nl t.a.v. Esther 
en Sandra. Informatie over Rousseau Chocolade BV vind je op www.rousseau.nl. 
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