Meewerkstage Sales
Ben jij op zoek naar een uitdagende meewerkstage met voldoende verantwoordelijkheden? Dan zoeken wij jou!
Binnen Basil zijn wij op zoek naar een stagiair(e) om ons salesteam te komen versterken. Tijdens jouw stage ben je
het externe aanspreekpunt in het verkoop- en orderproces. Naar aanleiding van deze contacten of in nauw overleg
met onze accountmanagers, verwerk je ontvangen orders en spreek je specificaties en bijzonderheden door met de
klant.
Wat ga je doen?
• Je zorgt voor actief relatieonderhoud;
• Je ondersteunt je buitendienstcollega’s en levert ook een actieve bijdrage aan het ‘in huis’ ontvangen van klanten;
• Je zorgt ook intern voor een goede communicatie;
• Kortom, in deze stage is er volop ruimte om jezelf te ontwikkelen.
Wie ben jij?
• Je zit in het derde of vierde leerjaar van jouw HBO opleiding in de richting van Commerciële Economie/International
Business of soortgelijk;
• Je bent 5 maanden beschikbaar voor 4 a 5 dagen in de week.
• Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift;
• Je hebt een hands-on mentaliteit en een proactieve werkhouding;
Wat bieden wij?
• Een passende stagevergoeding;
• Een stageplek binnen een leuk, gedreven team;
• Een locatie die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer;
• Een platte, informele organisatie met ruimte voor jouw nieuwe initiatieven en ideeën.
Over Basil
Basil ontwerpt en verkoopt toonaangevende fietsaccessoires: functionele en fashionable fietstassen, -manden,
-bellen, bevestigingssystemen en overige accessoires. Het merk Basil staat voor fietsgeluk. Wij zien mensen graag
meer en vaker genieten van het fietsen. Want op de fiets zijn er zoveel geluksmomentjes te beleven. Daarbij is
fietsen gezond, goed voor het milieu en maakt zo de wereld een beetje mooier.
Onze trendsettende, stijlvolle en functionele producten maken het mogelijk dat steeds meer mensen dit (dagelijkse)
fietsgeluk ervaren. Want kleine geluksmomenten blijken later de grootste te zijn. ‘Spread the cycling joy’ noemen wij
dat!
Interesse? Solliciteer snel!
Stuur je CV naar Manon Sessink via m.sessink@basil.nl. Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Manon via
(+31) 0315 632 222.

