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The Sales Bakery trainee 
Traineeship Sales en Accountmanagement 

 

Een baan waar je energieker van thuiskomt als dat je er heen bent gegaan en waarbij je 
dagelijks met veel voldoening en trots aan de eettafel wilt vertellen. Bij The Sales Bakery 
zetten wij alles op alles om je dichter bij je dromen en doelen te brengen. Als recruitment 
experts weten wij dat het vinden van de beste baan moeilijk kan zijn, daarom staan wij voor 
je klaar om samen met jou dromen en doelen werkelijkheid te maken. 

 

Wie zijn wij?                                                                                                                        

Out of the box denken is waar je ons 's nachts voor wakker kunt maken. Het is niet onze 

prioriteit om je snel bij een willekeurig bedrijf te laten werken. Wij zijn benieuwd naar jouw 

wensen, dromen en doelen. Hoe ziet jouw ideale werkweek eruit? Op basis daarvan gaan wij 

op zoek naar de beste werkgever voor jou. Wij van The Sales Bakery geloven er in dat als jij 

je op je plek voelt, je veel gemotiveerder en creatiever te werk gaat. 

Het vinden van het juiste bedrijf om aan je toekomst te beginnen is al moeilijk genoeg, wij 
willen jou graag helpen. Wij bieden meer dan alleen het recruiten, wij bieden jou ons 
volwaardige en one of a kind Traineeship aan. Dit Traineeship garandeert jou een vliegende 
start van jouw carrière als Young Professional. Maandelijks spendeer jij twee dagen in onze 
Bakery om te werken aan de volgende bouwstenen. 

o Personal Branding  

o New Business  

o Accountmanagement  

o Creativity  

o Negotiaton  

o After Sales  

o Leadership (optioneel) 

 

Samen met jouw toekomstige werkgever investeren wij in jouw vaardigheden en 

competenties zodat jij op een unieke, creatieve en duurzame wijze Accountmanagement 

naar jouw hand kan zetten. Het resultaat in het investeren in jezelf, je carrière en 

vaardigheden, waarvan je kan profiteren voor de rest van je leven, is zichtbaar wanneer je 

met vlag en wimpel slaagt en jouw The Sales Bakery certificaat in ontvangst neemt. 

 

Hier herken jij jezelf in: 

o Je denkt in oplossingen 

o Je bent positief gestemd 

o Je bent in het bezit van een afgeronde HBO/AD/WO diploma 

o Je hebt empathisch vermogen 

o Je hebt talent voor commerciële vaardigheden 
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o Je denkt graag ‘out of the box’ 

o Je bent leergierig en resultaatgericht 

o Je wilt de ander graag helpen 

o Je bent een teamplayer en goed zelfstandig werken  

o Je kan goed omgaan met tegenslagen 

 

Hoe gaan wij te werk?                                                                                                                    

Bij ons gaat het om jou, jij geeft ons aan hoe jouw ideale bedrijf werkzaamheden en 

werkweek eruit zien. Op basis daarvan maken wij een profiel op van jouw unieke talenten en 

wensen en gaan actief op zoek naar een bedrijf dat bij jou past. Door jouw verblindende lach 

te laten zien in een persoonlijk filmpje weten bedrijven meteen met wie ze te maken hebben. 

Het enige wat ons nog rest is om samen het gelukkige bedrijf te selecteren die zich jouw 

werkgever mag noemen.  

Are you ready to sign up for the time of your life? Ben je na het lezen van onze vacature 
enthousiast geworden over een traineeship bij The Sales Bakery of heb je een vraag? Neem 
gerust contact met ons op via de mail, telefoon, of stel je vragen in de leukste ruimte van 
Rotterdam; Het Entrepotgebouw, de koffie staat voor je klaar. 

 

Mail: karel@thesalesbakery.nl 

Telefoon: +316 58 96 57 25 

 

 

 


