
Waarom werken bij Stooker Roasting Co.?

Stooker Roasting Co. is een jonge Specialty Coffee branderij uit Amster-
dam met een missie. Wij willen specialty coffee bereikbaar maken voor ie-
dereen. Ons motto is “Samen zetten we de beste koffie ter wereld.” want 
niet alleen wij hebben invloed op het kopje koffie wat je iedere morgen 
drinkt, maar ook de boer, plukkers, importeurs en de barista’s, die uitein-
delijk de koffie zetten. Samen met hen werken we om de hoogst haalbare 
kwaliteit in je kopje te krijgen.

Onze organisatie

We zijn jong, lekker compact en vol met ambitie. Hierdoor kunnen we snel 
schakelen, en zijn we altijd in voor toffe uitdagingen. We hebben het druk, 
en zijn in sales op dit moment vooral reactief. Dit willen we met jou erbij 
gaan omdraaien, we gaan op zoek naar de meest geschikte partners waar-
mee we samen de beste koffie ter wereld kunnen zetten. Omdat het team 
nog klein is en het bedrijf jong zijn de doorgroeimogelijkheden groot. 

Werksfeer

Bij Stooker houden we van een relaxte werksfeer, ieder is verantwoordelijk 
voor zijn of haar taken maar we helpen elkaar waar nodig zodat de balans 
tussen werk en privé in orde blijft. We zijn allemaal bereid een stapje verder 
te gaan om samen een tof resultaat te behalen. We lachen met elkaar en 
zijn in elkaar geïnteresseerd. We hebben respect voor elkaar en staan voor 
elkaar klaar op momenten waarop dat nodig is. 

Wat vragen we van jou?

Je hebt een ‘can do’ mentaliteit, geen uitdaging is je te groot. 
Je bent sociaal en hebt een positieve professionele houding.
Je bent flexibel maar zeker ook geordend.
Je hebt eerder in de specialty coffee wereld gewerkt. 
Je hebt ervaring in het geven van barista trainingen.
Ervaring in horeca sales en een netwerk in de horeca zijn beiden een pré.
Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal in spraak en geschrift.
Je bent bekend met Excel.
Je woont in of in de omgeving van Amsterdam.
Je hebt een rijbewijs.

Wat bieden wij jou?

We bieden je de kans om te werken in een groeiende specialty coffee 
scene waarin steeds meer ondernemers inzien dat specialty coffee de toe-
komst heeft. In deze markt willen wij werken aan grotere naamsbekendheid 
en uiteindelijk aan meer afzet, waar jij persoonlijk van kan mee profiteren. 
We bieden je een baan voor 32 - 40 uur per week met een passend, markt-
conform salaris op basis van prestatiebeloning. Binnen Stooker kun je 
meegroeien met het bedrijf en daarvoor bieden we passende begeleiding. 
Daarnaast drink je natuurlijk gratis de beste specialty coffee. 

Hoe kun je solliciteren?

Je kunt je motivatie en je CV achterlaten op jointeamstooker.com. De pe-
riode waarin je kan reageren op deze vacature loopt tot vrijdag 30 maart 
2018. In de twee weken daarop volgend zullen we contact opnemen voor 
een eventueel kennismakingsgesprek. Hierna volgt een 2de en een even-
tuele 3de ronde waarna we je zo snel mogelijk op de hoogte stellen van 
de ontwikkelingen.

Heb je verder nog vragen?

Schroom niet en neem contact op met Florian Hessel via 0642476910 of 
florian@stookerroastingco.com

Als Stooker Ambassador ben je verantwoordelijk voor het vinden van nieuwe en het onderhouden van bestaan-
de Stooker partners. Nieuwe partners vind je via je netwerk, via gerichte sales acties en door het inzetten van 
verschillende marketingtools. Je koestert bestaande partners en zorgt ervoor dat zij met trots Stooker Specialty 
Coffee schenken. In onze SCA gecertificeerde Coffee Academy train je personeel van onze partners en andere 

belangstellenden in specialty coffee met het doel om hun niveau te verhogen. 

Stooker Ambassador

Samen zetten we de beste koffie ter wereld


