STAGE
Marketing & Sales

Vacature: Commerciële stagiair(e) Marketing & Sales
Ben jij commercieel? Heb je overtuigingskracht? En ben je communicatief sterk om mensen over de
streep te trekken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor onze afdeling Marketing & Sales zijn wij op zoek
naar een commerciële stagiair(e) die ons salesteam komt ondersteunen.
Wie zijn wij?
Zakenwijzer is een groeiend en dynamisch organisatieadviesbureau met een breed dienstenpakket op het
gebied van MENS & GEDRAG. Wij geloven dat mensen het verschil maken in organisaties! Onze diensten
zijn onderverdeeld in 7 afdelingen:
•
•
•
•
•
•
•

BEDRIJF
GROEI
MENS
ARBO
RECHT
CIJFERS
PROCES

HR & organisatieadvies I verandertrajecten
training & coaching I talententesten
werving & selectie I detachering
gezondheid & verzuim I arbodienst
arbeidsrecht I ondernemingsrecht
financieel I fiscaal Financiële diensten
officemanagement

Wat houdt je stage in?
•
•
•
•
•
•
•
•
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Je
Je
Je
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bent verantwoordelijk voor de online marketing en bedenkt hiervoor creatieve initiatieven
hebt veel klantcontact via de telefoon
zorgt dat onze website continu up-to-date is
bent verantwoordelijk voor de opvolging en coördinatie van onze seminars
stelt offertes op en belt deze proactief na
sluit zelfstandig deals met klanten en zoekt proactief naar extra kansen (cross selling)
bent verantwoordelijk voor een goede aftersales
zorgt voor afspraken voor de buitendienst

Wat moet je minimaal in huis hebben?
Zakenwijzer heeft een eigen trainingsbureau. Wij kunnen jou dus enorm veel leren! Maar de
onderstaande zaken moet je minimaal al in huis hebben voor je bij ons binnenkomt.
•
•
•
•
•

Passie, enthousiasme en proactiviteit zijn woorden die kenmerkend zijn voor jou
Je bent communicatief sterk en zeer goed aan de telefoon
Daadkrachtig! Je bent in staat om door te pakken en mensen over de streep te trekken
Je bent punctueel en ‘eager to win’
Affiniteit met online marketing is een pre.

Wat bieden wij jou?
Je wordt onderdeel van ons enthousiaste team. Je krijgt een eigen werkplek op ons nieuwe moderne
kantoor in Ridderkerk. De sfeer is informeel, maar uitdagend. Je krijgt professionele en persoonlijke
begeleiding van de commercieel directeur. Daarnaast werk je vooral zelfstandig en krijg je veel eigen
verantwoordelijkheid en vrijheid.
Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV met een uitdagende motivatiebrief naar ons toe en verkoop jezelf! Je
kunt deze mailen naar markdeheer@zakenwijzer.nl. Heb je gerichte vragen? Dan is het ook mogelijk om
eerst even te bellen via 088-5056000. Je kunt vragen naar Mark de Heer.

