Marketing & Sales medewerker in Rotterdam (bijbaan - 16 uur per week)
Een mooi en zeldzaam moment: je diploma-uitreiking! Steeds meer scholen en universiteiten
maken gebruik van de Amerikaanse traditie en hullen hun studenten in Caps and Gowns
tijdens deze plechtigheid. Door gebruik te maken van onze afstudeerkleding wordt een
uitreiking pas echt onvergetelijk.
Caps & Gowns levert afstudeerkleding aan scholen en universiteiten door heel Europa. We
zijn een jong, ambitieus en groeiend bedrijf en we zitten boordevol goede ideeën om
aankomende jaren onze diensten en producten te verbeteren. Naast hard werken, vinden we
het vooral heel belangrijk dat we veel plezier hebben in ons werk. Word jij enthousiast van een
dynamische sales & relatiebeheer functie met veel internationale klanten? Dan is deze functie
iets voor jou!
Wij zijn per direct op zoek naar een gedreven student voor 2 dagen per week. Mocht je
incidenteel meer willen werken, dan is dit vaak mogelijk. Wij zoeken een ondernemende
student wie energie krijgt van sales en marketing; een pionier die de markt verder verovert en
bedient.
Je zult alles te weten komen over de werkprocessen binnen onze organisatie. Je bent
verantwoordelijk voor alle werkzaamheden op commercieel gebied.
Taken:
- Werven van nieuwe klantcontacten
- Onderhouden van bestaande relaties
- Orderverwerking
- Social-media kanalen beheren; Jij bepaalt de online strategie en voert deze uit;
- Projectondersteuning
Vanaf dag één krijg je van ons de ruimte om te komen met je eigen ideeën en deze uit te
voeren. Initiatief nemen wordt heel erg gewaardeerd en ook gestimuleerd. Wij hebben graag
een nieuwe collega die niet bang is om verantwoordelijkheid te nemen, wat lef te tonen en
kwaliteit te leveren.
Caps & Gowns heeft klanten verspreid door heel Europa. Een kleine greep uit onze klanten:
Erasmus Universiteit Rotterdam, United International Business School, Universiteit
Antwerpen, Technische Universiteit Eindhoven en The American International School of
Barcelona. Daarom is het heel belangrijk dat je de Nederlandse en Engelse taal goed beheerst
zowel in woord als geschrift en ook geen schroom hebt om in het Engels je belletjes af te
handelen.
Jij hebt
- HBO/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van bedrijfskunde, commerciële
economie of marketing;
- Een proactieve, flexibele mentaliteit;
- Een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (zowel in woord als geschrift);
- Een commerciële instelling;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden;
- Kennis van Google Adwords en Google Analytics is een pré

Wat bieden wij jou?
Wanneer je komt werken bij Caps & Gowns, bieden wij jou een heel flexibele bijbaan. Je
ontvangt marktconform arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van je leeftijd en ervaringen. Je
salaris bepalen we in overleg met jou. We bieden je een zakelijke telefoon en laptop, zodat je
op verschillende locaties kunt werken. Verder is je werkplek, als de maatregelen het weer
toelaten, op een van de mooiste kantoren van Rotterdam!
Sollicitatie procedure
Voldoe jij aan het bovenstaande profiel en heb je zin om aan de slag te gaan? Solliciteer
dan direct. Stuur je CV en motivatie emma@capsandgowns.eu. Wij nemen dan direct
contact met je op.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Emma de Roon via 010 – 26 00 321 of
emma@capsandgowns.eu

