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De tofste stageplek ooit De tofste stageplek ooit 
@the SaleS Bakery !@the SaleS Bakery !
Marketing meewerkstage

Good to know

Opleidingsniveau: AD of HBO niveau
Opleidingen: Commerciële economie, 
Communicatie, Cross mediale communicatie, 
Sales & Accountmanagement 
Periode: Vanaf februari 2021
Locatie: Rotterdam, Kop van Zuid
Uren per week: In overleg
Stageduur: In overleg
Stagevergoeding: In overleg

taakomschrijving

Heb jij de ambitie om tijdens je stage hét verschil te maken? 
Wil jij jou positiviteit graag delen met ons team? Zoek je een 
passende stage waarbij je veel praktische werkervaring op 
doet als aanvulling op je studie? Dan zit je bij The Sales Bakery 
op de juiste plek!

Wie zijn wij?

The Sales Bakery is een jong, snel groeiende en positief gestemd 
traineebureau. Onze missie is om jonge talenten te ontwikkelen in het Sales en 
Sccountmanagement vak. Wij willen young professionals een kickstart van hun 
carrière geven. Wij zijn gespecialiseerd in het werven, selecteren en trainen van 
salestalent. Een trainee van The Sales Bakery zal out of the box moeten denken, 
net als jij.

Wie ben jij?

Jij bent de out the box denkende student. Je wilt onderdeel worden van een 
jonge en dynamische organisatie. Je bent gedreven om positieve impact te 
maken. Je vindt niks te gek en komt je afspraken na.
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 Wat worden je werkzaamheden?

• Zoeken naar wensklanten en verwerken in CRM systeem (Sales funnel)
• Wensklanten enthousiast maken
• Zoeken naar geschikte kandidaten voor toffe vacatures
• Beoordelen van sollicitaties
• Content maken voor social media
• Mooie stukken tekst schrijven voor de socials
• Borrels en events organiseren voor opdrachtgevers en jong talent
• Trainees blij maken bij onze opdrachtgevers
• Toffe presentaties voorbereiden voor Sales inspiraties sessies

Naast deze diverse taken krijg je alle vrijheid om je talenten te ontwikkelen. We 
zullen samen met jou de werkzaamheden afstemmen op wat jij nodig hebt voor 
je studie, maar ook of het bij jou past.
Een dag in het leven van onze toekomstige stagiair
Je komt in de ochtend naar ons kantoor in Rotterdam. We zijn gevestigd in 
het Entrepot gebouw – de stadstuin, Vijf 
Werelddelen 69. Je komt aan met de fiets, 
trein, step, auto of skeelers, niks is te gek. Bij 
binnenkomst zeg je iedereen gedag (ook al 
is er niemand, geintje onderling ;) Je pakt je 
tas uit, pakt een lekkere kop koffie, thee of 
iets anders en kijkt wat jij die dag wilt gaan 
doen en wat er op je to-do lijst staat. Je 
checkt de socials, maakt content, je maakt 
een wensklant enthousiast etc. Bij The Sales 
Bakery is geen dag hetzelfde. Jij maakt van je 
stage je eigen feestje.

Ben je na het lezen van de vacature 
enthousiast geworden of heb je 
een vraag? Neem gerust contact met 
ons op! 

Karel@thesalesbakery.nl 
06-58965725


