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Johnny Liquor: Where Music And Booze Collide! 

Welkom in de wondere wereld van muziek en drank. Wat is er beter dan een avondje naar je 

favoriete muziek te luisteren en daarbij een drankje te drinken van die artiest of eentje ter ere van 

die artiest of een bepaald nummer. Dat is het concept waar Johnny Liquor mee naar de 

buitenwereld treedt. Niet enkel bieren maar ook sterke dranken, wijnen, koffies en, wie weet in de 

toekomst, alcoholloze dranken.  

Daarnaast zijn we steeds op zoek naar goede producten die niet ‘op de hoek in de supermarkt’ 

aangeboden worden. Ook het merendeel van deze producten hebben wel ergens een link met 

muziek, de brouwer is een muziekfan, het bier is een tribute naar een band of een nummer, enz 

maar dit is niet per sé een must. 

Wat ga je doen? 

• Je belt, gaat langs, prospecteert, bied ons gamma aan bij mogelijke nieuwe klanten zoals 

drankenhandels, gespecialiseerde zaken (bvb whiskywinkels), cafés, restaurants, etc. 

• Je zorgt voor het afhandelen van bestellingen van zowel professionele als particuliere 

klanten 

• Je neemt deel aan festivals, beurzen, degustaties om zo onze naam in wereld te verspreiden 

en de goede naam te bewaren 

• Kortom, je helpt ons een handje met het reilen en het zeilen van ons bedrijf 

Wie zoeken we precies? 

• Je hebt een passie voor drank en voor muziek.  

• Je bent vlot in omgang, zowel naar professionele klanten toe als naar particulieren en laat 

dit zien in een bewezen verkoopstalent. 

• Ondernemen zit in je bloed, zelfstandigheid is geen probleem net als nauwkeurigheid 

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en weet je zeker uit de slag te trekken in het 

Frans en het Engels. 

• Het bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen is aangeraden. 

Nog steeds geïnteresseerd? 

Stuur dan uw CV en motivatiebrief naar Johnny@johnny-liquor.com  

 


