Kom jij ons team versterken?

Bedrijf
Uren per week

:
:

The Hospitality Group
40

SALES MANAGEMENT TRAINEE THE HOSPITALITY GROUP - DEN BOSCH / AMSTERDAM
Beschrijving
THG is op zoek naar een enthousiaste Sales Trainee die ons team komt versterken! Ben jij op
zoek naar een leuke, uitdagende stage binnen een snel groeiend bedrijf binnen de hospitality?
Houd je van creatief denken, wil je je sales technieken ontwikkelen en heb jij al de nodige
kennis wat speelt binnen de wereld van corporate- en marketing events? Deze stage biedt
veel verantwoordelijkheid en biedt jou de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen in een dynamische
omgeving. Ben jij de creatieve, enthousiaste en pro-actieve trainee waar wij naar op zoek zijn?
Reageer dan snel via onderstaande contactgegevens!
Kerntaken/verantwoordelijkheden
•
Bijwonen en notuleren van diverse wekelijkse commerciële meetings;
•
Onderzoeken en benaderen van nieuwe klanten, partners, locaties;
•
Pro-actief anticiperen tijdens brainstorm sessies;
•
Assisteren bij het opstellen van verkoop documenten als offertes en
moodboards;
•
Presenteren van voorstellen en attenties bij klanten. Denk hierbij aan
vooruitstrevende bedrijven binnen de foodservice, FMCG en corporate branche;
•
Ondersteuning van het commerciële team in diverse projecten.
Eigenschappen
•
Probleem-oplossende instelling en ‘getting-things-done’-mentaliteit;
•
Beschikt over kennis van- en is nieuwsgierig naar trends en ontwikkelingen
binnen de event wereld;
•
Heeft hospitality hoog in het vaandel staan en heeft een hoge mate van
interesse in corporates en bedrijven die zich focussen op food service;
•
Werkt gestructureerd en met precisie;
•
Heeft professioneel verbaal en schriftelijk taalgebruik en goede computer skills;
•
Is minimaal 5 maanden beschikbaar, is flexibel en kijkt niet op de klok.
Ben jij de creatieve, enthousiaste en pro-actieve trainee waar wij naar op zoek zijn? Reageer
dan snel via onderstaande contactgegevens!
Mail je motivatie en cv naar jobs@thehospitalitygroup.nl.
Voor vragen kan je contact opnemen met Marissa de Raat via 085-0657142.
We kijken uit naar je reactie!

