
 

 

ACCOUNTMANAGER & NEW BUSINESS 

(Full-Time) 

 

Bij Spirited Union Rum Company in Amsterdam zijn wij op een missie om een compleet nieuwe 
wereld voor rum te creëren door middel van smaak innovatie, creativiteit, duurzaamheid en 
door te werken met natuurlijke botanische ingrediënten. Bij Spirited Union laten wij zien hoe 
veelzijdig en lekker de smaak van rum is en voor iedereen kan zijn. 
 
Spirited Union is internationaal rum merk, wat betekent dat wij traditionele rum in een nieuw 
jasje steken. Zo maken wij onder andere botanische rum door te distilleren en infuseren met 
natuurlijke botanische ingrediënten - ofwel kruiden, specerijen en fruit.  
 
Al onze producten worden op een natuurlijke wijze geproduceerd in onze distilleerderij in 
Amsterdam. Terwijl we doordeweeks productie draaien, openen wij in het weekend de deuren 
van onze distilleerderij en organiseren we verschillende events, rondleidingen en distilleer 
workshops. 
 
Sinds de eerste met de hand afgevulde fles in 2017, heeft Spirited Union zich ontwikkeld tot een 
van de snelst groeiende drank merken, wordt ons portfolio in ruim 16 internationale markten, 
in 2000+ bars en restaurants geschonken en in 800+ retailers verkocht.  
 
Innovatie staat samen met duurzaamheid op een gedeelde eerste plek. Naast het gebruik van 
zonne-energie en duurzame verpakkingen, zijn wij trots op onze Green Mindset, een 
stappenplan waarmee wij de komende 5 jaar het doel realiseren dat Spirited Union Distillery 
een merk is wat op aantoonbare wijze bijdraagt aan mens en milieu.  
 
Als Account Manager maak jij onderdeel uit van het commerciële hart van ons bedrijf, en zal je 
actief zijn als het gezicht van Spirited Union Rum in Nederland voor zowel horeca als slijters 
kanalen. Dit houdt in dat je altijd op zoek bent naar de mooiste slijterijen en horecazaken om 
hier onze Botanical Rums te presenteren. Daarnaast bezoek je bestaande accounts met het 
doel de medewerkers ‘Brand Ambassadors’ te maken en de omloopsnelheid verbeteren, door 
bijvoorbeeld trainingen en tastings te geven en van promotiematerialen te voorzien.  
 

Een week in het leven van: 
Op maandag kom je samen met het team in de Spirited Union Distillery in Amsterdam en deel 
je in de ochtend tijdens de weekly kick-off meeting jouw hoofdprioriteiten voor de week, welke 
bijdragen aan het behalen van jouw persoonlijke kwartaal doelstellingen evenals die van het 
bedrijf.  
Maandag middag besteed je aan het bellen van prospects en bestaande accounts voor het 
maken van afspraken. Dinsdag t/m vrijdag: op basis van een door jou zelfgemaakte planning, 
bezoek je 8 prospects/accounts per dag. Je agenda, activiteiten en follow-up acties houd je 
gemakkelijk bij in een overzichtelijk CRM-systeem. Met enige regelmaat ben je beschikbaar om 
te werken tijdens events of Trade-Shows op zaterdagen.  
 
Jij bent: 

- Commercieel ingesteld en communicatief zeer vaardig. 
- Gepassioneerd over rum en innovatie in deze prachtige dranken categorie  
- Spontaan en krijgt energie van werken in een start-up omgeving. 
- Zelfstandig en verantwoordelijk, je kan goed omgaan met de geboden vrijheid.  

 
Must haves: 

- Nederlands is je moedertaal, maar je bent ook vloeiend in het Engels. 
- 4 dagen per maand beschikbaar op afwijkende werktijden t.b.v. Distillery Events & 

Trade-shows. 
- Woonachtig in randstad, voorkeur voor regio Amsterdam. 

 



 
 
Wat wij bieden 

- Een kans om deel uit te maken van een ambitieuze startup en onderdeel te zijn van 
een van de snelst groeiende dranken merken in Nederland.  

- Je bent onderdeel van een team met professionele en zeer gepassioneerde mensen. 
- De kans om je kennis op het gebied van gedistilleerd te ontwikkelen. 
- Echte verantwoordelijkheid – je bent verantwoordelijk voor je planning en executie en 

creëert met jouw enthousiasme ambassadeurs voor het merk. 
- Regelmatig gezellige uitjes om behaalde doelstellingen met het hele team te vieren.  

 
Voorwaarden 

- Standaard werkweek: Maandag t/m Vrijdag - geen 9:00 tot 17:00 mentaliteit en 
KPI/Target focussed 

- In het bezit van Rijbewijs B 
- Salaris in overleg (afhankelijk van ervaring) + variabele bonus 

 
 
Solliciteren 
Wil jij graag onderdeel worden van een snelgroeiend internationaal dranken merk met impact 
en onderdeel te zijn van het team. Stuur dan een mail naar rogier@spirited-union.com met 
daarbij je CV en een korte samenvatting van waarom wij je zouden moeten uitnodigen om een 
Botanical Rum cocktail met ons te drinken en verder te praten. 
 

Spirited Union Distillery - Van begin tot nu 

Het verhaal van Spirited Union begon 6 jaar geleden, toen Ruben Maduro begon met het 
werken aan een nieuwe aanpak binnen rum. Gepassioneerd over de wereldwijde diversiteit en 
potentie van rum, en gefrustreerd met het gebrek aan smaak innovatie, creativiteit begon hij 
met het creëren van een nieuwe categorie binnen rum; Botanical Rum. Met een hand gelabelde 
fles onder de arm, en op de fiets, stapte hij de eerste bar binnen met een flesje rum. Sinds die 
eerste bar is Spirited Union uitgegroeid tot een team van 10, en worden de verschillende 
smaken in ruim 16 markten, verspreid over 4 continenten, verkocht. Spirited Union heeft in 2018 
de deuren van haar eigen Botanical Rum Distillery geopend. Hier worden dagelijks nieuwe 
producten ontwikkeld en openen wij onze deuren voor liefhebbers om hen te laten ervaren hoe 
onze Botanical Rums gemaakt worden.  

 

Meer ontdekken?  

https://www.spirited-union.com 
https://www.instagram.com/spirited_union_distillery/  


