
WE WANT YOU!
INTERESSE?
Stuur dan je cv, pasfoto en motivatiebrief naar personeel@easyfairs.com. 
Voor vragen kun je bellen met de HR afdeling Gorinchem 0183 680 614 of kijk 
op onze website www.werkenbijeasyfairs.nl

VACATURE
STAGE SALES

Ben jij op zoek naar een uitdagende stage in de sales en lijkt 
het jou vet om te werken met Hollywood sterren, comics, 
films, series en games?   Dan zijn wij op zoek naar jou!

STAGIAIR(E) SALES GEZOCHT
Periode: vanaf september 2022

Wij organiseren jaarlijks veel events met als hoofddoel het bij elkaar brengen van communities. De events die wij 
organiseren zijn onder andere: Heroes Dutch Comic Con en Heroes Made in Asia. Denk aan netwerken, prospects 
zoeken, nieuwe producten ontdekken en entertainment waar vooral de focus ligt voor onze events!

Wil je bij het leukste evenement van Nederland stage lopen, dan moet je bij Dutch Comic Con zijn.  Meld je nu aan!

WAT GA JE ALS SALES INTERN DOEN? 
 Je gaat actief op zoek naar nieuwe standhouders (exposanten), die aansluiten 
bij het concept. Je ondersteund de accountmanager op diverse niveaus en gaat 
mee naar commerciële afspraken bij de tofste bedrijven en bezoekt externe 
evenementen waarover je visit reports schrijft. Daarnaast ben je actief betrokken 
bij de creatieve Denktank sessies en de voorbereiding én uitvoering van onze 
Heroes Events. Je gaat zelfstandig een sponsorplan maken en actief sponsoren 
werven i.o.m. de accountmanager.  

WIE ZOEKEN WIJ?
Je bent HBO-student op het gebied van leisure & events, media, games 
of een commerciële studie, waarin je al enige ervaring hebt opgedaan. 
Je bent enthousiast, leergierig, zelfstandig en een echte team-player. 
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal en kan je hier schriftelijk 
goed in verwoorden. Ook ben je commercieel ingesteld, betrouwbaar, 
ondernemend en heb je affiniteit met de evenementenbranche. 
Als je in staat bent om op strategisch niveau mee te denken en 
op operationeel niveau mee te draaien, is dit de stageplek voor jou!

WAT KRIJG JE VAN ONS?
Je krijgt van ons een stagevergoeding van 450,- per  
maand op basis van 38 uur per week. Je komt te werken  
in een energiek, jong team met een informele werksfeer. 
Natuurlijk zijn er veel leuke uitjes en is er genoeg ruimte 
voor je schoolopdrachten en persoonlijke ontwikkeling.


