SALES & OPERATIONS STAGE
Amsterdam - Nederland - Sales

Jouw enthousiasme en onuitputtelijke energie zorgen voor een optimale ervaring bij onze
B2B klanten. Je helpt (potentiële) klanten en partners door je te verdiepen in hun winkel of
organisatie en adviseert bijvoorbeeld wat voor hen de beste WIJCK. collectie is. Ook voor
operationele ad-hoc zaken draai jij je hand niet om. Herken je jezelf hierin? Dan is deze stage
echt iets voor jou!
WIJCK. is een jong, Amsterdams merk met grote liefde voor de stad. Sinds 2016 tekenen wij
strakke lijntekeningen van wijken, steden en gebouwen en hebben inmiddels een collectie die
al meer dan 3.000 verschillende prints en stadsgebonden producten kent.
DE FUNCTIE
•
•
•
•

Onderzoek naar nieuwe potentiele partners in Nederland en het buitenland;
Contact leggen en onderhouden met nationale en internationale retailers;
Ondersteunen bij het plaatsen van offertes, orders en facturatie;
Ondersteunen bij store werkzaamheden & klantencontact..

FUNCTIE EISEN
•
•
•
•
•

Bent een echte salestijger;
Je hebt een service- en klantgerichte houding;
Je werkt service- en klantgericht;
HBO/WO denk- en werkniveau;
Per direct beschikbaar of voor de eerstvolgende stageperiode

WAT BIEDEN WIJ JOU
Wij willen dat jij je stage zo goed mogelijk kunt uitvoeren en je een mooie ontwikkeling
doormaakt. Dit willen we uiteraard zo leuk mogelijk maken door samen de mooiste dingen
te creëren. Hier komt een hoop bij kijken, denk aan:
•
•
•
•
•
•

Het werken in een enthousiast team van sales professionals in een start-up omgeving;
Een stageplek waar je je kunt ontwikkelen en vele aspecten van het bedrijf leert kennen;
Ruimte voor je eigen ideeën en de kans om mee te denken aan creatieve uitingen;
Een ruime stagevergoeding;
Meest gezellige kantoor, midden in Amsterdam op de Utrechtsestraat;
Een heerlijke lunch, leuke borrels en als het zonnetje schijnt varen op onze WIJCK. sloep!

GEÏNTERESSEERD?
Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Dan komen wij graag met jou in contact!
Stuur je CV en motivatie naar Toos Nauta (toos@wijck.com). Uiteraard beantwoorden we
eventuele vragen graag!

