PROBLEM SOLVED!
Solved is een huisvestingsadviesbureau exclusief voor huurders en eigenaar-gebruikers
van commercieel vastgoed. Daarnaast zijn wij begin 2016 gestart met Solved Project
Management.
Het team van Solved bestaat momenteel uit 8 personen. Wij zitten met ons kantoor
aan de Koninginneweg in Amsterdam, direct achter het Vondelpark. Ons kantoor
kenmerkt zich door een open en ontspannen werkomgeving. We werken hard, maar
er is ook geregeld tijd en ruimte voor leuke dingen.
Momenteel voeren wij opdrachten uit bij o.a. Nikon, Warner Bros, Karl Lagerfeld,
Picnic, Catawiki en Bose.
Natuurlijk willen wij graag nog veel meer van dit soort namen op dit lijstje kunnen
zetten en daarom zoeken wij voor onze Sales/ marketing en relatiebeheer afdeling een
gedreven en enthousiaste commerciële economie student die ons team tijdens
zijn/haar stageperiode kan versterken.

WAT GA JE DOEN?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bellen en e-mailen met koude leads.
Bellen en e-mailen met bestaande leads en prospect om data bij te werken.
Marktonderzoek
Helpen bij het verweken van Google Analytics en andere marketingdata.
Meehelpen met het relatiebeheer i.s.m. met de CRM Manager.
Overige data bijwerken in ons CRM Systeem
Ondersteunen bij onze marketing acties en campagnes
Ondersteunen bij het verwerken en beheren van onze relatiegeschenken.
Mogelijkheid om zelf een nieuwe marketingcampagne te bedenken en op te
zetten.
▪ Digitale verkoopkansen opzetten en verwerken en bijwerken in onze systemen.
▪ Verkoopprognoses opstellen, uitwerken en voorleggen aan collega’s.
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DIT BIEDEN WIJ!
▪ Enthousiaste, gedreven, fanatieke en zeer commercieel gedreven collega’s met
een zeer hoge kwaliteitsstandaard.
▪ Directe begeleiding van de sales- en marketingmanager.
▪ Ervaring opdoen in een groeiend bedrijf en zelf bij kunnen dragen aan deze
groei
▪ 4-daagse werkweek, ruimte om 1 dag per week aan je studie te werken.
▪ Werkdag van 9:00 tot 17:30 uur.
▪ Eigen vaste werkplek met goed ingerichte desktop.
▪ Netto Stagevergoeding van €300 per maand.
▪ Mogelijkheid om meer te verdienen indien prestaties goed zijn. (Bonus salaris
wordt aan je voorgelegd bij je laatste sollicitatieronde)

INTERESSE?
Email je CV en motivatie naar Daan Duijvestein, duijvestein@solved.nl en wie weet start je
in september met een leuke stage!
*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.
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