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Wij zijn op zoek naar jou!
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Expolaan BV is een organisatiebureau met ruim 40 jaar ervaring in

> Wat breng je mee?

het organiseren van (inter)nationale vak- en consumentenbeurzen

· Minimaal een afgeronde MBO-opleiding

in Nederland en België. Ons organisatieteam bestaat uit een jong,

· Goede beheersing van de Nederlandse taal in

gedreven en ambitieus team. Door onze groeiende portefeuille

woord en geschrift

zijn wij opzoek naar een echte salestijger om ons team te komen

· Affiniteit met sales/verkoop

versterken als:

· Ruime ervaring met Microsoft Office, waaronder Excel

Commercieel medewerker /
verkoopmedewerker (28-40 uur)

> Dit bieden wij jou!
Een dynamische, uitdagende, zelfstandige functie in een klein,
gemotiveerd team waar je veel kunt leren.

> Wat houdt deze baan in?
Je bent onderdeel van het projectteam en ben je verantwoordelijk

> Ben jij gedreven?

voor de verkoop van de stands voor de beurzen. Ook ben je

Interesse in deze functie? Stuur je motivatie met cv onder

verantwoordelijk voor relatiebeheer van bestaande en nieuwe

vermelding van de functie naar Expolaan BV, t.a.v. Joyce de Ruiter,

klanten, up-selling van activiteiten en het verzorgen de

Klinkstraat 6d, 4731 DM Oudenbosch, of per mail naar:

commerciële administratie. Je bent een echte prater en vindt

joyce@expolaan.nl. Voor meer informatie over de functie kun je

contact leggen met mogelijke klanten geen probleem. Idealiter

contact opnemen met Joyce de Ruiter tel. (0165) 39 30 01.

heb je dan ook ervaring met klantcontact en weet jij hoe je
mensen vriendelijk en professioneel kunt overtuigen zonder

> Contact

opdringerig te zijn.

Expolaan BV
Klinkstraat 6D

> Wat zijn je verantwoordelijkheden?

4731 DM Oudenbosch

· Verkoop van stands voor de beurzen

(0165) 39 30 01

· Relatiebeheer van bestaande en nieuwe klanten
· Uitbrengen van offertes

> Meer informatie?

· Commerciële administratie

Meer informatie over onze organisatie? Kijk dan op www.expolaan.nl

