ADVISEUR m/v
OVER EV-FOOD
EV-Food gelooft dat ondernemerschap een perfecte oplossing is om een goede werkprivé balans te creëren. Iets waar jonge ouders vooral behoefte aan hebben. Met de merken
in haar portfolio richt EV-Food zich op deze doelgroep. Zuster Evie is de franchiseformule
die jonge ouders helpt bij het starten van hun eigen cateringbedrijf vanuit huis. Dat doen zij
aan de hand van 1 of meer van de centraal ontwikkelde productconcepten (toetjes,
foodgifts en zoetigheden) die als rode draad hebben dat ze gebaseerd zijn op oude
ambachtstechnieken en lokaal door de franchisenemers gemaakt worden. De formule telt
43 franchisenemers en heeft een eigen groothandel met 3 medewerkers. Zuster Evie is
gestart in 2014.
KinderKookKit is het merk dat zich richt op ouders van kinderen die graag koken. In de Kit
zit alles wat je nodig hebt. Het concept is in 2019 in de markt gezet en nog in
doorontwikkeling naar een merk dat onder agentschap in de markt gezet gaat worden.
Naast de bestaande merken, heeft EV-Food ambitie om nog meer merken in de markt te
zetten in een franchise- of agentschapsmodel. In verband met de ambitieuze groeiplannen
zijn wij op zoek naar een sparring partner om ons te helpen deze plannen te
verwezenlijken.

NAAR WIE ZIJN WIJ OP ZOEK?
Jij hebt je sporen verdiend in het bedrijfsleven en vind het leuk om jouw kennis te delen. EVFood is een scale-up, we zijn in 5 jaar tijd sterk gegroeid en klaar voor de volgende fase in onze
ontwikkeling nadat in 2019 alle processen strak gezet zijn. Jij bent ondernemend maar ook in
staat om ons te challengen op ons beleid op lange termijn; een schipper die ons op koers houdt
en voorkomt dat elk eiland dat we passeren een kans lijkt. In deze rol ben je primair sparring
partner van Eline (directeur EV-Food) en daarnaast ook van Franka (directeur Zuster Evie).
Jij hebt affiniteit met food en/of lifestyle artikelen, ervaring met franchise en/of
agentschapsbusinessmodellen, bent financieel onderlegd en hebt ervaring met of toegang tot
externe financieringsmogelijkheden (die willen we namelijk in 2020 aantrekken). Jij hebt
affiniteit met het werk-privé balans-vraagstuk waar onze doelgroep mee worstelt en waar wij
de oplossingen voor willen bieden. Je hebt humor, bent enthousiast kritisch en houdt van een
goede discussie onder het genot van een goed glas wijn.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Het is de eerste keer dat wij met een externe adviseur werken. We zullen dus samen even
moeten ontdekken wat dat inhoudt.
Onze eerste gedachte is dat we (2) maandelijks onder het genot van wijn of koffie een paar
uurtjes samen sparren. Op ons kantoor in Geffen (bij Oss) of ergens halverwege in het land.
We hebben een jaarvergoeding van € 2500 beschikbaar voor de adviseur plus onbeperkt
koffie en wijn tijdens de vergadering. Bovendien krijg je korting op onze producten.

HOE NU VERDER?
Graag ontvangen wij jouw schriftelijke reactie per e-mail voor de kerst. In januari plannen
we kennismakingsgesprekken in op ons kantoor in Geffen omdat we een klik misschien nog
wel belangrijker vinden dan je CV.
Je reactie kan je sturen naar: eline@zusterevie.nl

Foto links: Eline (l) en Franka (r) op kantoor in Geffen
Foto rechts: landelijk artikel in het Algemeen Dagblad dat voor snelle groei heeft gezorgd

