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LEVE DE REVOLUTIE!

We zetten de                        op zijn en daar kun jij deel van gaan uitmaken. Voor ons 
team van coffee geeks zijn wij per direct op zoek naar een: 

RACENDE RAYON RAKKER (32 - 40 uur)

Moyee Coffee is ’s werelds eerste FairChain koffiemerk. Wij zijn een Social Enterprise 
en B.Corp en wij streven naar een eerlijke waardeverdeling in de koffieketen. 

WAT IS JOUW WHY?

Jij wordt ’s ochtends wakker om impact te verkopen. Je bent echt een verkoper maar 
je wil jouw talenten niet inzetten om kranten abonnementen op straat te slijten, en 
Jehova getuige worden zou je heel goed kunnen maar je zoekt toch een andere 
richting. Je bent een wereldverbeteraar dus in je hart en commercieel in nieren. Kortom 
een commerciele wereldverbeteraar in hart en nieren. Jij wordt er gelukkig van om een 
bedrijf binnen te komen lopen met een kilo koffie onder je arm, en naar buiten te 
komen zonder koffie maar met een getekend contract. Je bent eerlijk in je werk en 
aanpak maar laat niet over je heen lopen en je wordt er blij van als je een mooi verhaal 
kan vertellen om mensen te overtuigen van jouw doel. 

WAT GA JE DOEN?

Samen met je collega’s bedenk je een plan hoe je ‘jullie’ regio gaan bombarderen met 
bezoekjes en belletjes en je coordineert met marketing en team digital hoe je deze 
city2city approach het beste kan aanpakken. Zo ga jij er voor zorgen dat elke 
Nederlandse stad valt voor het verhaal van Moyee en voor de impact van FairChain.

Daarnaast ga je aan de slag met het verbeteren van de implementatie en onboarding 
van nieuwe klanten. Ze komen onder jouw bezielende leiding in een warm Moyee bad 
terecht en jij zorgt dat de relatie in optima forma beheerd wordt. Dit betekent donuts op 
hun verjaardag, balonnen bij een investering of tompoezen voor een verhuizing. Jij 
verzint het, jij plant het, jij verstuurd het, en met een beetje mazzel krijg je zelfs een 
complimentje (of een tompoes).

JOUW DOELSTELLINGEN?

1. Jij haalt nieuwe leads en contacten binnen alsof het niets is, 
2. Je bezoekt klanten, schrijft offertes, bekijkt het huidige product aanbod en helpt dit 
verbeteren.
3. Houdt marges en budgetten in de gaten zodat er nog wel impact gemaakt kan 
worden 
4. Maar je kijkt ook wat je nog meer voor onze klanten kan doen om ze extra blij te 
maken.
5. Jij kijkt hoe onze klanten een nog grotere ambassadeur worden en je kijkt naar 
manieren om hun medewerkers ook aan de Moyee koffie te krijgen.
6. Jij werkt mee aan de doorontwikkeling van onze producten, kijkt hoe deze duurzamer 
zouden kunnen worden en hoe het sales proces nog makkelijke kan worden.

linkedin.com/company/moyee

koffiewereld
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WAT BIEDEN WE JOU?

1. Werk voor een van de vetste bedrijven in de wereld
2. Afwisselende en uitdagende baan met veel mogelijkheden
3. Keihard leren en groeien in je baan en het bedrijf
4. Werk in een dynamische omgeving met super partners (zoals Coolblue)
5. Marktconforme vergoeding gebaseerd op ervaring 
6. Veel te veel koffie

WAT ZOEKEN WE IN JOU?

1. Een handen uit de mouwen mentaliteit
2. Ernstig leergierig en een drive om te groeien binnen je functie en het bedrijf
3. Pro-actief, autonoom en probleem-oplossend in zowel denken als doen
4. Vloeiend Engels in spraak en geschrift
5. Relevante opleiding (bijvoorbeeld Hotelschool)
6. Een passie voor duurzaamheid en impact maken
7. Minimaal drie jaar relevante ervaring in een zakelijke omgeving
8. Barista ervaring of ervaring met koffie machines en onderhoud
9. Geen angst om met CEO’s te praten en je voelt je niet te goed om met dozen te 
sjouwen. 

EN NU?
Zie jij er wel brood in? Stuur je TikTok, life-hack, zelfgebakken taart, spreekbeurt of 
salespitch naar: people@moyeecoffee.com
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airChain is all about sharing more of the value created in
producing countries, with other producing countries. In 
other words, helping the people who grow our coffee to 
enjoy a bigger chunk of the €4 we spend on our double 

shot cappuccinos. It probably doesn’t come as a surprise that 
all that profit stays in the West. FairChain aims to change all 
that.

[mo-jie]  is the way we pronounce Moyee, but 
don’t feel obliged. Turn it into something that sounds natural to 
you!

Mo yee is the Ethiopian word for mortar. 
Ethiopians traditionally use this to grind their roasted beans. 
This makes it a symbol of the FairChain ideology: 
industrialization of coffee-producing countries. At the same 
time it is also a symbol for the current imbalance in the coffee 
chain. As with many household tools, people treat the mortar 
without much respect.
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The capital ‘M’ embodies the core value
of the Moyee identity. By this we mean
a 50/50 split – 50% for them, 50% for
us. We pay our farmers a good price
for their very best beans, but a 50/50
is what we’re fighting to achieve. The
symmetrical ‘M’ embodies this 50/50
split in the coffee chain.
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