RE-INVENTING SALES
GEZOCHT: CREATIEVE SALESMANAGER CAPITAL C
Ben jij die creatieve salesmanager met ervaring in de MICE-industrie? Die altijd een stap verder denkt? Die
altijd nét die andere manier weet te vinden om je relaties te benaderen? Mooi.
Capital C is een creatieve hub in de voormalige Diamantbeurs in hartje Amsterdam. Hier ondersteunen we
creatieve professionals in alle fasen van hun carrière en vieren we creativiteit van alle soorten. Met pop-up
art exposities, community events, kantoren en co-working spaces verbinden we jonge creatieven aan
gevestigde namen, freelancers aan creatieve bureaus, en creativiteit aan commercie. In de glazen High
Light bovenop het gebouw vinden allerlei (virtuele) events plaats, van fashion shows, DJ optredens tot
cabaretshows en (online) congressen.

WAT GA JIJ DOEN?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markttrends signaleren en vertalen naar nieuwe proposities voor alle functies in het gebouw
Marketingstrategie en –activiteiten ontwikkelen voor nieuwe markten
Opdrachten binnenhalen bij nieuwe klanten en bestaande relaties
Nieuwe leads (potentiële opdrachtgevers) genereren en opvolgen
Ontwikkelen en beheren van de nationale- en (op termijn) internationale markt (inclusief
bezoeken van beurzen en evenementen)
Ontwikkelen en beheren van accounts en lokale partnerships
Ondersteunen in het opstellen van het budget en maandelijkse forecasts
Bezoeken en ontvangen van (potentiële) accounts, presentaties, rondleidingen en offertes
Bespreken van wensen/eisen, opstellen van offertes inclusief begroting en conceptcontracten;
afsluiten van contracten en definitieve afspraken

WIE BEN JIJ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent creatief in het uitwerken van nieuwe concepten
Je hebt 3 tot 5 jaar commerciële ervaring in de MICE industrie
Je hebt een sterk netwerk in deze branche
Je denkt in (totaal)oplossingen voor de klant
Je hebt bewezen ervaring met (koude) acquisitie
Je bent ondernemend, ziet kansen en gaat voor resultaat
Je bent een stevige, representatieve persoonlijkheid en durft positief-kritisch te zijn
Je bent een teamplayer met het vermogen om op diverse managementniveaus te communiceren
Je hebt de ‘yes we can’ mentaliteit
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift uitstekend
Snel hoofdrekenen is een pre, aangezien onze CEO, sneller is dan je calculator

WIJ BIEDEN:
•
•
•
•

Een creatief team
Telefoonvergoeding + laptop
Salarisindicatie tussen €3500 – €4000 bruto p mnd
Voldoende Lot61 koffie, BUD-bier en Amsterdamse gezelligheid

SOLLICITEREN?
Klinkt dit goed en ben jij de persoon die wij zoeken? Deel dan jouw sollicitatie met ons voor 14 mei 2021. Heb
je vragen over de vacature, neem dan contact op met Yoëlle Haurissa via work@capitalc.amsterdam. En
kijk ook even op www.capitalc.amsterdam.

CREATIVITY WITH A CAPITAL C

