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Commerciële Held(in)  
Inclusief traineeship 

 

Fulltime: 24 - 40 uur 

 

EcoGiving is specialist in duurzame relatie- en kerstgeschenken en maakt een mooie groei 

door. Sociaal ondernemen, en samen positieve impact maken op de wereld staat bij 

EcoGiving voorop. De missie van EcoGiving is om het bedrijfsleven te adviseren op het 

gebied van promotionele eco en duurzame geschenken. Vanwege uitbreiding van EcoGiving 

zijn ze opzoek naar een binnendienst medewerker, een held(in)! Naast een berg met leuke 

werkzaamheden is er ook een berg aan vrijheid en lol in deze functie.  

Wil jij de creatieve held(in) zijn bij EcoGiving? Ben jij positief ingesteld en word je blij van het 

werken in een enthousiast team? Kun jij tegen een stootje, ben je een harde werker en ga jij 

graag de uitdaging aan? Dan zijn wij opzoek naar jou! 

 

Wat worden mijn werkzaamheden? 

o Het helpen professionaliseren van EcoGiving  

o Klanten écht fan maken 

o Aan de basis staan van de uitbreiding naar Duitsland, België en Spanje 

o Het verzorgen van creatieve onderscheidende mailings 

o Social media kanalen verder uitbreiden en connecten met de doelgroep 

o Het nabellen van offertes 

o Helpen bij de overgang naar een compleet nieuw online platform 

o Leiding geven aan een team enthousiaste medewerkers 

o Het verzorgen van het gehele aankoopproces 

 

Wat verwacht EcoGiving van jou? 

o Gezonde dosis humor 

o Zelfspot 

o Je voelt je als een vis in het water in een dynamisch team 

o Je hebt veel positieve energie 

o Je bent nieuwsgierig hoe je klanten echt blij kunt maken 

o Je kunt werken onder stress en zet dan een stapje extra 

o Je bent als het ware de orkestleider van een bijzonder team 

 

Wat kun je verwachten van EcoGiving? 

o Een marktconform salaris 

o Een hele fijne werksfeer 

o Doorgroeimogelijkheden naar Accountmanager EcoGiving 

o Vrijheid in keuzes die je maakt 

o Je kunt bij ons echt impact maken! 

https://www.ecogiving.nl/
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Bij EcoGiving heb je oog voor elkaar. Je komt te werken in een ambitieus team. In 2021 

heeft Gemeente Rotterdam EcoGiving gekozen als beste circulaire leverancier van 

promotieartikelen, iets waar het bedrijf trots op is!  

 

Wie zijn wij?  

Wij van The Sales Bakery, hebben als doel om jou te laten excelleren in je ondernemende, 

commerciële Job. Samen met ons werk je eens in de 3 weken aan jouw persoonlijke groei 

en Salesvaardigheden zodat je binnen no-time uitblinkt in alles wat jouw onderscheid van 

andere young professionals. In The Sales Bakery Traineeship behandelen we de volgende 

topics:  

o Personal branding 

o New Business  

o Accountmanagement  

o Creativity  

o Negotiation 

o Leadership (optioneel) 

 

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast geworden of heb je een vraag? Neem 

gerust contact met ons op! Misschien is het ook leuk om eens een kijkje op onze website te 

nemen www.thesalesbakery.nl. 

 

Mail: karel@thesalesbakery.nl 

Telefoon: +316 58 96 57 25 

 

 

 

 

 

 

Naast beste leverancier in circulaire promotieartikelen kreeg EcoGiving in 2021 te titel start-up van het jaar 

2021 een mooie prestatie! 

 

https://www.ecogiving.nl/

