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Marketing & Opleidingscoördinator 
Inclusief The Sales Bakery Traineeship 

 

Fulltime 36 – 40 uur  

 

Een organisatietalent met een commerciële mindset, daar is EURIS naar opzoek! EURIS 

staat voor hét European Institute for Sales en is hét toonaangevende kennisinstituut voor de 

ontwikkeling van sales (management). EURIS maakt een prachtige groei door en is opzoek 

naar een ondernemende mindset die de stevige groeiambitie verder invulling kan geven. Jij 

begrijpt wat de essentie is van een goede opleiding is en jij bent een echte planner. De 

opleidingen kenmerken zich door state-of-art kennis en inzichten in een stevig 

wetenschappelijk fundament. 

Ben jij het organisatietalent met een commerciële mindset? Hou jij van uitdaging en zoek jij 

een baan die geen dag hetzelfde is? Ben je ondernemend en een échte aanpakker, dan is 

deze vacature echt iets voor jou! 

 

Wat worden mijn werkzaamheden? 

o Plannen, plannen en plannen! Jij bent het organisatietalent dat de postacademische 

én maatwerk opleidingen van het European Institute for Sales strak gaat plannen 

o Je bent het aanspreekpunt voor alle deelnemers en het docententeam 

o Je werkt nauw samen met de Accountmanager Opleidingen 

o Proactief bijdragen aan het opzetten en uitvoeren van alle marketingactiviteiten 

o Opzetten van Customer Journeys en (klant) events 

o Daarnaast is er bij deze functie veel ruimte voor eigen initiatief. Met jou 

ondernemende mindset wordt er gevraagd om de stevige groeiambitie verder 

invulling te kunnen geven 

 

Wat verwacht EURIS van jou? 

o Jij bent het kloppend hart van de opleidingsorganisatie 

o Je bent een echte planner 

o Je bent positief gestemd 

o Je toont initiatief en bent een ondernemend type 

o Communicatief vaardig 

o Je hebt echt de ambitie om impact te maken 

o Zichtbare bijdrage aan de opleiding leveren 

o De mindset om online maximaal zichtbaar te zijn 

o Resultaat- en kwaliteitsgericht 

o Je bent organisatorisch sterk 

o Jij schrikt niet van een bureau vol werk, dit zie jij als een uitdaging 
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Wat kun je verwachten van EURIS? 

o Een dynamische werkomgeving 

o Een super enthousiast team met gemotiveerde collega’s 

o Een afwisselend takenpakket, geen dag is hetzelfde! 

o Reiskostenvergoeding 

o Laptop en telefoon 

o EURIS investeert in jouw persoonlijke ontwikkeling 

o Veel mogelijkheden om jezelf door te ontwikkelen 

o Werken met grote nationale merken zoals KPN, Nationale Nederlanden en 

Salesforce 

o Een mooi salaris 

o Collega’s die jou echt willen helpen! 

Werken bij EURIS is werken in een ambitieus en ondernemend team met veel ervaring. Als 

kennis- en trainingspartner heeft EURIS een bewezen track-record binnen opleiding & 

training, transformatie & implementatie en management & ondersteuning, iets waar de 

organisatie trots op is! Binnen de functie is veel ruimte voor eigen initiatief, laat jouw 

creativiteit en ingevingen de vrije loop! 

 

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 
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