Vacature Commercieel medewerker Perfect Marketing & Sales B.V., 30 uur – 40 uur p.w.
Ben jij onze nieuwe commercieel medewerker binnendienst die net als in onze campagnes,
consumenten, relaties en partners in het hart kan raken? Ben jij creatief, heb jij een flinke
dosis overtuigingskracht, humor en weet jij hoe je doeltreffend in kunt spelen op de
behoefte van de consument, relatie en/of partners van Perfect Marketing & Sales.
Wij zijn Perfect Marketing & Sales; Loyalty en belevenismarketeers!
Als jong, ervaren en gedreven team vol passie zijn we altijd op zoek naar iets unieks en
vernieuwends. Onze passie gaat ver, we doen dit namelijk niet alleen tijdens kantooruren maar
ook in de file, thuis en onderweg. Wij mogen werken met een groot netwerk en door goed te
luisteren naar onze partners en relaties lukt het ons iedere keer weer om van concept tot
beleving mooie en unieke beleveniscampagnes en loyaliteitsprogramma’s samen te stellen, die
consumenten in het hart raken.
Als Full Service Marketing & Sales- en no-nonsens bureau zijn we dan ook uniek.
Wij zijn het jaar goed begonnen en we mogen dit jaar nog meer relaties verrassen met mooie
beleveniscampagnes en loyaliteitsprogramma’s. Daarom zijn wij op zoek zijn naar een nieuwe
collega.
Jouw profiel
• Je hebt hbo-werk- en -denkniveau.
•

Je kunt goed luisteren en stelt goede vragen. Hierdoor weet je alles van de partner en/of
relaties.

•

Je brengt specifieke klantwensen en mogelijkheden in kaart en bent commercieel.

•

Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en een natuurlijk overwicht om zaken
gerealiseerd te krijgen.

•

Je bent creatief en kan snel schakelen.

•

Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken, je bent in staat doelstellingen en
wensen over te brengen zodat je samen met het team een beleveniscampagne en/of
loyaliteitsprogramma op maat kunt samenstellen.

•

Je ademt beleving en je bent een echte team-player.

•

Jij vindt het een uitdaging om nieuwe contacten aan te gaan en opent nieuwe deuren.

•

Je ziet uitdagingen en geen problemen

•

Je zet graag dan ene stapje extra

•

Je weet mensen te raken in het hart

•

Je beheerst het gehele office pakket, photoshop, illustrator

•

Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs

Het leukste team van Nederland!
Natuurlijk werk je niet alleen. Doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt; dat vinden wij
belangrijk. We maken graag gebruik van ieders talent, zo vormen we als team de perfect mix en
boeken we samen mooie resultaten. Als jong en gedreven team werken we iedere dag aan de
mooiste, leukste, beleveniscampagnes en/of loyaltyprogramma ’s, waarmee we mensen in het
hart raken. Als jij de uitdaging aangaat, kijken we samen naar de perfecte invulling. Zodat jij
uitgedaagd wordt en kan groeien in een veilige, gezellige omgeving.
Hoe je dag eruit kan zien
Bij Perfect Marketing & Sales houden we van goede koffie en thee. Je start de dag bij Perfect
Marketing & Sales dan ook met een kop koffie of thee en een kort overleg waarin we de
uitdagingen van de vorige werkdag en de werkzaamheden voor deze nieuwe dag of week
bespreken. Vervolgens bekijk je je e-mail. Je eerste taak is het controleren van alle campagnes en
deadlines.
Je bekijkt de resultaten en heb je indien nodig contact met onze partners. Daarna ga je aan de
slag met alle openstaande werkzaamheden voor die (nieuwe) beleveniscampagne en/of het
uitbreiden van het loyaliteitsprogramma. Je zoekt naar nieuwe partners, leg je de eerste
contacten en zoek je naar nieuwe unieke content. Voor onze opdrachtgevers maken we alles van
concept tot belevening en hierin is je creativiteit oneindig. Het meegeven van een persoonlijke
touch aan een product zal nog meer indruk maken op de doelgroep, daarom maken we veel
producten zelf en komen je dtp- skills tot zijn recht.
In tussen beantwoord je de binnenkomende telefoontjes en verwerk je de e-mails uit je
inbox. Met behulp van je collega’s klaar je de klus. Mochten jouw collega’s je hulp nodig zijn dan
sta je natuurlijk ook voor hen klaar. Morgen weer een nieuwe dag om te knallen.

Wij bieden
• Ongekend goede werksfeer;
• Deelname in het leukste team van Nederland;
• Ruimte voor creativiteit, bij Perfect Marketing & Sales staat beleving centraal;
• Een functie van 30 – 40 uur per week;
• 200 vakantie-uren op FTE basis;
• Een passend salaris;
• Uitdagend werk;
• Een platte organisatie met een open deuren mentaliteit;
• Goede koffie/thee & een gezellige vrijdagmiddagborrel.
Solliciteren?
Reageer op deze vacature door een e-mail te sturen naar l.koers@perfectmarketingensales.nl
met je motivatie en CV. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Linda van der Voet – Koers, op
telefoonnummer 0570 662721.

