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Korte beschrijving bedrijf

Fakirmatten.nl verkoopt fakirmatten online in Nederland en België. De fakirmat is een nieuw
gezondheidsproduct. De spijkermat met daarop 6000 scherpe punten zorgt ervoor dat
endorfines en dopamines worden aangemaakt in het lichaam. Per direct is Fakirmatten.nl ( ww
w.fakirmatten.nl
) op zoek naar een stagiair (m/v).

Omschrijving stage

Als Stagiair marketing en verkoop maak je onderdeel uit van een klein opstartend bedrijf met
een enorm groeipotentieel. In Scandinavië zijn al 500.000 spijkermatten verkocht. Je zult met
behulp van de oprichters een verkoopkoers en marketingstrategie uitzetten om deze daarna te
realiseren.
Werkzaamheden Stage Marketing

Tijdens deze marketingstage heb je een aantal wekelijks en dagelijks terugkerende
werkzaamheden:
- Maken van een marketing en verkoopstrategie.
- Doen van acquisitie op basis van deze strategie. Dit gebeurt vooral via e-mail en telefoon.
- Zoeken van geschikte beursen en hieraan deelnemen.
- Creatieve andere marketing ideeën die de verkoop stimuleren

Wij vragen
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Voor de stage Marketing en Verkoop verwachten we dat je beschikt over de volgende
competenties:
* HAVO, VWO afgerond en bezig met opleiding marketing of aanverwant.
* Goede communicatieve vaardigheden.
* Affiniteit met Belgische of Duitse markt is een pre.
* Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands, Engels).
* Goede kennis van Excel, Powerpoint.
* Creativiteit.

Wij bieden

Een 'kijkje in de keuken' van een opstartend bedrijf dat zich heeft opgewerkt tot 1 van de
marktleiders. Een uitdagende stage opdracht met veel zelfstandigheid. Beloning gebeurt op
basis van een verkoopprovisie en kleine vaste vergoeding. Het bedrijf is gevestigd te Den Haag,
thuiswerken is mogelijk indien je beschikt over eigen laptop of PC.

Wil jij deze uitdagende stage lopen bij fakirmatten.nl? Solliciteer dan met CV naar info@
fakirmatten.nl
.
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