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Toffe stageplek!

Leuke bar!

Good to know!

(Crossmediale) Communicatie, HRM, Sales en Accountmanagement 

Periode: Vanaf september of november 2022
Locatie: Rotterdam, Kop van Zuid
Uren per week: In overleg
Stageduur: In overleg

The Sales Bakery
Ben jij opzoek naar een bijzondere stage? Wil jij bij een bedrijf stage lopen waar je echt waarde kan 
toevoegen? Lees dan onze stagevacature!

The Sales Bakery is een traineeship bedrijf gevestigd in Rotterdam. Dagelijks zijn we bezig met het maken van 
een match tussen een mooi bedrijf met behoefte aan jong sales talent en een young professional die een 
kickstart van zijn/haar carrière wilt maken. 
Een trainee van The Sales Bakery levert positieve energie, vernieuwende ideeën, snel resultaat en geeft het 
hele sales team een boost. De trainees van The Sales Bakery zijn werkzaam bij een bedrijf dat bij hen past. 
Eén keer in de drie weken komen alle trainees naar The Bakery voor een salestraining! De salestrainingen zijn 
super leerzaam en sluiten we altijd af met een gezellige borrel.

Ons kantoor is gevestigd in Rotterdam aan de Entrepothaven. We vinden het gezellig als je in ons kantoor 
komt werken maar thuiswerken vinden we ook geen probleem.

Wat worden de stagewerkzaamheden?
Wensklanten enthousiast maken
Mooie stukken tekst schrijven voor de socials
Zoeken naar wensklanten en verwerken in het CRM systeem (Sales funnel)
Beoordelen en voeren van sollicitatie gesprekken met potentiële trainees
Content maken voor sociale media
Borrels en events organiseren voor opdrachtgevers en jong talent
Trainees blij maken met onze opdrachtgever
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 in je studie, maar ook of het bij jou past. Jouw ontwikkeling 
staat bij ons centraal!

Wanneer je bij ons stage loopt kun je waarde toevoegen! We bieden je een stagevergoeding, heel veel 
gezelligheid en veel leerzame trainingen.

Ben je enthousiast geworden over de vacature? We zouden het leuk vinden als je contact met ons op neemt!
Je kunt ons bellen: 06 - 58 96 57 25 of mail ons! karel@thesalesbakery.nl

Heb je een minuutje de tijd? Voor een sfeerimpressie is het misschien leuk om onze Instagrampagina te bezoeken! @thesalesbakery

Associate Degree, mbo, hbo 


