Stage Sales & Marketing voor innovatief foodbedrijf
Dutch Harvest maakt duurzame, gezonde en lekkere
hennep thee van Nederlandse bodem. Sinds de
crowdfunding campagne in 2015, is het hard gegaan.
Inmiddels ligt de thee in meer dan 500 winkels en dat
aantal neemt snel toe. Ook in het buitenland begint
onze thee aan een flinke opmars.
Daarom zoeken we een zelfstandige Sales & marketing
stagiair, die ons helpt om de thee nog steviger in de
markt te zetten. Een afwisselende stage waarin je met
alle aspecten van sales & marketing te maken krijgt.
JOUW TAKEN:
• Het rechtstreeks benaderen van winkels om de thee in het assortiment op te nemen
• Het behandelen van aanvragen van winkels
• Customer service: Het verwerken van orders en vragen van klanten
• Demo's en beurzen: thee schenken tijdens demo's en beurzen (bijvoorbeeld in biologische
supermarkten)
• Het maken van social media content
• Het maken van nieuwsbrieven
WIE ZOEKEN WIJ?
• Je bent waanzinnig enthousiast over onze thee. Echt!
• Je vindt het leuk om onze thee, én onze missie met anderen te delen. Soms betekent dat een
uitgebreid praatje met een klant, dan is het weer hollen en vliegen achter een lekker drukke
beurskraam.
• Je bent commercieel vaardig, maar je houdt er geen opdringerige sales praktijken op na
• Je kunt werkt zelfstandig werken
• Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels
• Je bent minimaal 4 maanden beschikbaar, gedurende 3 a 4 dagen per week.
• Locatie: we werken samen in Amsterdam, maar een groot deel van de tijd ben je zelf op pad voor sales
activiteiten
WIJ BIEDEN
• Een inspirerende stage bij een snelgroeiend bedrijf met een duurzame missie. De werkzaamheden
vinden voornamelijk in Nederland plaats, maar mogelijk vragen we je ook voor beurzen en
salesactiviteiten in Engeland en Duitsland.
• We bieden een goede stagevergoeding
• Mogelijkheid tot vervolg in een vaste baan binnen ons team.
Iets voor jou? Dan horen we graag van je!
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