Door de groei van ons bedrijf zoekt Ben de Wild Productions B.V. een:

Account Manager (24-32 uur, per direct)
Ben jij een gedreven Account Manager met een commerciële instelling? Vind je het belangrijk dat
jouw werkdagen afwisselend zijn? Vind je het leuk om contact te hebben met klanten, maar houd je
ook van aanpakken? Dan is dit misschien wel dé baan voor jou!
In deze veelzijdige baan als Account Manager krijg je te maken met veel aspecten van evenementen
organisatie. Je bent betrokken bij de evenementen voor onze klanten. Zo ben je verantwoordelijk voor
sales en acquisitie en maak je offertes. Maar ook heb je een rol in de praktische uitvoering van het
event. Je zorgt ervoor dat producties zorgvuldig worden voorbereid (grotendeels op kantoor) en voert
indien nodig de opdracht (met een team) uit op locatie. Daarnaast vind jij het niet erg om zo nu en dan
met de auto bestellingen rond te brengen. In al je werkzaamheden gaat het jou maar om één ding:
onvergetelijke evenementen organiseren voor onze (jouw) klanten!
Waaruit bestaan jouw werkzaamheden?
Sales en acquisitie:
- Sales (binnendienst)
- Offertes maken
- Verhuren van standruimte voor onze evenementen
- Verhuren van onze evenementen materialen
- Ondersteuning bij event productie
- Aanvragen van offertes bij leveranciers
- Het rondbrengen van bestellingen
Deze eigenschappen vinden wij belangrijk:
- Je bent commercieel ingesteld
- Je kunt goed plannen
- Je bent in staat om verantwoordelijkheid te dragen
- Je houdt van afwisseling, bent flexibel en deinst niet terug voor onregelmatige werktijden
- Je bent een doener die geen uitdaging uit de weg gaat
- Je bent eerlijk, servicegericht en hebt oog voor de klant
- Je bent creatief en vindt het leuk om met eigen ideeën aan de slag te gaan
- Je hebt goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden
- Je hebt affiniteit met onze klanten en evenementen
- Je bent in het bezit van het rijbewijs B en bij voorkeur BE
Wat bieden wij jou?
- Parttimefunctie (24-32 uur), eventueel doorgroeimogelijkheden naar een fulltime functie.
- Een afwisselende en uitdagende baan in de evenementenbranche
- Een werkplek op ons kantoor in Voorthuizen
- Een jong, enthousiast en klein team
- Een marktconform salaris
- Een plek waar je veel kunt leren, vrijheid krijgt en geen dag hetzelfde is
- Reiskostenvergoeding
- Doorgroeimogelijkheden
- 24 vakantiedagen (op fulltime basis)
Wie zijn wij?
Ben de Wild Productions B.V. is een familiebedrijf, dat al 33 jaar gespecialiseerd is in de productie,
coördinatie en organisatie van evenementen. De activiteiten van ons bedrijf worden onderverdeeld in
evenementen productie, evenementen inrichting en evenementen acquisitie. Hierdoor kunnen wij de
klanten op alle disciplines bijstaan.
Wij hebben veel ervaring met het opstarten en begeleiden van vele soorten producties. Dit varieert
van tv-opnamen tot bedrijfsevenementen en van productlanceringen tot (middel)grote
publieksevenementen. Denk bijvoorbeeld aan evenementen als de EO Nederland Zingt Dag, de
ZieZo-beurs en het NVA Autisme Congres. Het organiseren zit in ons bloed.

Met onze ervaring en meer dan 1000 succesvol afgeronde evenementen zijn wij een betrouwbare
partner voor veel bedrijven en organisaties. Onze klanten prijzen ons vermogen om mee te denken,
de expertise van onze mensen en de professionele afwerking van projecten.
Past deze functie bij jou of wil je meer informatie? Neem dan snel contact op met Ruben de Wild:
0342-473251. Wil je solliciteren? Stuur dan je CV met motivatie naar Rianne@bendewild.nl Voor meer
informatie kijk op www.bendewild.nl
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