Ben jij een ambitieuze, creatieve, sales gerichte commerciële man/vrouw en kun je goed denken in
concepten? Dan zijn we op zoek naar jou!

Beursmanager Caravana
WTC Expo heeft ruimte voor een beursmanager waar de focus ligt bij de opzet, coördinatie en
organisatie van de beurs ‘Caravana’ en daarbij in teamverband meewerkt aan de andere beurzen.
Wat ga je doen?
Je gaat je o.a. bezig houden met:
•
•
•
•
•

Sales, relatiebeheer en telefonische acquisitie;
Meedenken -werken in het complete organisatieproces voor- en tijdens de beurs;
Organiseren en coördineren van activiteiten en aankleding tijdens de beurs;
Website en Social Media beheer;
Administratieve werkzaamheden;

Wat zoeken wij?
Wij zoeken een representatieve en ondernemende persoonlijkheid die minimaal vijf jaar
aantoonbare werkervaring heeft in een commerciële functie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau;
Aantoonbare commerciële ervaring (minimaal 5 jaar);
Affiniteit met de kampeerbranche;
Geen 9 tot 5 mentaliteit;
Je neemt werk en details uit handen, je hebt een vooruitziende blik en werkt gestructureerd
Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
Je bent accuraat en stressbestendig;
Je weet ten alle tijden het overzicht te houden en kunt snel schakelen;
Je bent een teamspeler, collegiaal en kan tevens prima zelfstandig functioneren;
Je ambieert een eigen takenpakket met de daarbij behorende verantwoordelijkheden;
Je bent in bezit van een rijbewijs;

Wat bieden we jou?
• Een leerzame werkomgeving met veel eigen inbreng;
• Werken in een jong en enthousiast team;
• Alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen;
• Goede secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op kennis en ervaring;
• Een dienstverband van 40 uur;

Word jij enthousiast bij het lezen van deze functie? Stuur dan je reactie uiterlijk 13 januari naar
e.dijkstra@wtcexpo.nl. Op maandag 21 en dinsdag 22 januari zullen de sollicitatiegesprekken
plaatsvinden.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen via 058-2941500.

