
Werken bij LA Streetfood 

Zo word je vertegenwoordiger voor de Waalse Horeca Markt 

Over jou, je:  

• hebt ervaring in de Waalse en Brusselse Horeca en Foodservice 

en je kent de markt 

• bent een echte verkoper 

• draagt geen stropdas 

• voelt je thuis bij horeca ondernemers en groothandels 

• praat net zo makkelijk met een kok als met een inkoper van een 

groothandel 

• hebt ervaring met de Nederlandse, Vlaamse en Waalse culturen 

• spreekt en schrijft zowel Vlaams (Nederlands) als Waals (Frans) 

• woont in Wallonië of regio Brussel 

• werkt graag zelfstandig aan een gemeenschappelijk doel 

• werkt zelfstandig, maar in een team 

• houdt van scoren 

• hebt gevoel voor humor 

• bent pro-actief en je maakt af waaraan je begint 



Over ons: 

LA Streetfood importeert producten uit Amerika, Mexico, Ierland en 

Engeland, waarmee horeca ondernemers zichzelf kunnen 

onderscheiden en zo nog succesvoller worden. 

Ons assortiment richt zich op 4 succesvolle concepten: 

→ Hamburgers 

→ Hot Dogs 

→ Mexican Streetfood 

→ American Trends 

LA Streetfood is groeiende organisatie, waarin hard wordt gewerkt, 

maar waar we ook veel plezier samen hebben. LA Streetfood is nu twee 

jaar actief in België. We zijn dus eigenlijk pas net begonnen. Steeds 

meer Vlaamse ondernemers leren onze producten kennen, maar in 

Wallonië zijn we nog vrij onbekend. 

Wil jij ons helpen om daar verandering in aan te brengen? 

Dit vind je leuk om te doen: 

• pionieren, een markt ontwikkelen 

• contact maken met horeca ondernemers en groothandels 

• klanten maken van je contacten 

• klanten enthousiast maken en dit omzetten naar verkoop 

• onderhouden en adviseren van de huidige relaties 

• kookdemonstraties geven bij de klant op locatie 

• actief deelnemen aan horeca beurzen 

• vergroten van onze naamsbekendheid in Wallonië 

• (praten over) lekker eten 

• je eigen agenda en planning organiseren 



En dit kunnen we er tegenover zetten: 

• auto van de zaak, telefoon van de zaak 

• werken in een kleine en platte organisatie waarin je zelf de baas 

bent over jouw agenda 

• de kick om als kleine speler in de markt op te boksen tegen de 

bekende namen 

• fanatieke collega’s en 

• bijdragen aan een groeiende en enthousiaste organisatie 

Solliciteer: 

Richt jouw brief, mail of vlog aan bart@latin-americanfood.nl t.a.v. Bart 

Mentink 
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