Ben jij een echte kampeer liefhebber, commercieel ingesteld, organisatorisch sterk en zie je het als
een uitdaging om bezoekers en exposanten de ultieme vakantiesfeer te laten ervaren?

Beursmanager Caravana
Voor de beurs Caravana zijn we op zoek naar een Beursmanager Caravana. Caravana is de grootste
kampeerbeurs van Nederland en trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit heel Nederland. Caravana
pakt uit met caravan- en camperprimeurs, tenten, kampeeraccessoires, ruim 200 campings uit heel
Europa en de nieuwste kampeertrends. Caravana is een dag uit voor het hele gezin, voor iedereen
die een originele vakantiebestemming zoekt en op de hoogte wil zijn van de laatste ontwikkelingen.
Als Beursmanager ben je verantwoordelijk voor de gehele opzet, coördinatie en organisatie van deze
beurs.
Wat ga je doen?
Je gaat je o.a. bezig houden met:
•
•

•
•
•
•

Sales, relatiebeheer en telefonische acquisitie;
Meedenken en -werken in het complete organisatieproces voor- en tijdens de beurs;
Opzetten van marketingcampagnes die bijdragen aan het genereren van nieuwe leads;
Organiseren en coördineren van activiteiten en aankleding tijdens de beurs;
Website en Social Media beheer;
Administratieve werkzaamheden;

Wat zoeken wij?
Een representatieve en ondernemende persoonlijkheid die werkervaring in een commerciële functie
heeft opgedaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau;
Aantoonbare commerciële ervaring;
Affiniteit met de kampeer branche
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;

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;
Voel jij je aangesproken? Stuur je reactie dan uiterlijk 17 juni naar Emmy Dijkstra, Teamleider,
e.dijkstra@wtcexpo.nl. Voor nadere informatie kun je contact opnemen via 058-2941500.

