Sales & Marketing Trainee bij Meet Berlage
Wat ga je doen?
Je bent de rechterhand van onze salescoördinator en draagt daarnaast bij aan
onze marketing en ons community management.
Op salesgebied ondersteun je de salescoördinator bij de uitvoering van ons
ambitieuze salesplan. Je doet marktonderzoek, houdt de conversie van onze
boekingsaanvragen bij en analyseert deze. Op meer operationeel niveau ben je
verantwoordelijk voor het aannemen, verwerken en uitwerken van
reserveringsaanvragen per e-mail, telefoon of op locatie. Je houdt klantcontact
door follow-ups te doen en boekingen definitief binnen te halen en af te ronden.
Voor grotere meetings of events help jij met het maken van een draaiboek zodat
het event soepeltjes verloopt voor de klant en iedereen in het team weet wat er
moet gebeuren.
In het kader van marketing & community management denk je mee over onze
presentatie op onze eigen website en op diverse online platforms waar we bij zijn
aangesloten. Mede afhankelijk van jouw interesse en expertise kan je daarnaast
bijdragen aan de ontwikkeling van onze nieuwsbrief (content en groei van de
distributielijst) en aan onze aanwezigheid op social media (content en groei van
het aantal volgers).
Wat bieden wij?
In ons kleine enthousiaste team krijg je als trainee de kans om, afhankelijk van je
leercurve en entrepreneurship, heel snel zelfstandig aan de slag te gaan. De
focus ligt op sales, maar we zijn flexibel en bieden je de ruimte om in de breedte
kennis te maken met onze bedrijfsprocessen. Onderzoek en operationeel
saleswerk gaan hand in hand.
Je krijgt elke week gegarandeerd tenminste 8 uur om aan je scriptie te werken.
Je scriptie kan volledig betrekking hebben op onze sales en de doorontwikkeling
van ons salesplan. Maar er is ook ruimte voor een specifieke
onderzoeksopdracht passend bij jouw interesse, bijvoorbeeld op het gebied van
business development.
Je wordt intensief begeleid door de salescoördinator, maar ook de bedrijfsleider
en de bedrijfseigenaar zijn voor jou gemakkelijk toegankelijk en beschikbaar om
van te leren.
Je werkt in één van de mooiste gebouwen van Nederland in het hartje van de
hoofdstad op een dynamische werkplek. Die dynamiek komt van enerzijds van
de coworkers die bij ons aan het werk zijn (zzp’ers of medewerkers van de
startende of doorontwikkelende bedrijven die bij ons gevestigd zijn). En
anderzijds van de vele grote en kleinere vergaderingen en evenementen die bij
ons plaatsvinden.

Tenslotte bieden we een passende stagevergoeding, een maaltijdregeling
heerlijke baristakoffie.
Wie zijn wij?
Meet Berlage is een locatie waar je kunt werken, vergaderen en ontmoeten.
Onze missie is: ‘hosting entrepreneurial minds’! We zijn een zelfstandige
onderneming binnen Seats2Meet, een internationaal netwerk van werk- en
vergaderlocaties waar ontmoeten en kennis delen centraal staat.
Meet Berlage bestaat 6 jaar. Onze omzet groeit al enkele jaren substantieel.
Verdere groei is noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering en naar onze
overtuiging ook mogelijk. Want wie wil er nu niet werken of vergaderen in de
Beurs van Berlage? Onze vergunning en bezettingsgraad bieden nog volop
ruimte. We dromen er van ooit 7 dagen per week van ’s morgens vroeg tot ’s
avonds laat open te zijn voor commerciële én meer culturele vergaderingen en
evenementen. Ons team bestaat uit een bedrijfseigenaar, een bedrijfsleider, vier
hosts, 2 barista’s en een salescoördinator. We zijn enthousiast en energiek,
informeel en gastvrij.

