
STAGIAIR(E) SALES 
 

Altijd op zoek naar goede deals, je zit in de afrondende fase van je studie en 
bent commercieel ingesteld? Dan is deze vacature als Stagiair Sales precies de 

springplank die jij zoekt! 
 
Wie zijn wij? 

Wij helpen organisaties met het vinden van de juiste kandidaat voor hun vacature 
door middel van onze online recruitment campagnes. Deze campagnes zetten we 

voornamelijk uit via social media en Google, maar we denken verder dan dat. Van 
employer branding campagnes tot video- en fotoshoots en zelfs recruitment: alles 

hebben wij in huis. Pro Contact verandert het internet in een jobboard met 
miljoenen kandidaten! 
 

Wat ga je doen? 
Na het voorwerk van onze content marketeers, strategen en designers, ben jij 

het sluitstuk van onze salescampagnes. Jij zorgt namelijk dat onze campagnes 
succesvol zijn. Jij hebt als Stagiair Sales je succes in eigen hand. Je kan namelijk 
met onze senior accountmanagers naar afspraken, bent aan het social sellen via 

LinkedIn en natuurlijk maak je keiharde sales afspraken. 
 

Wij vinden het belangrijk dat jij veel leert op je stage, we verwáchten zelfs dat je 
met eigen initiatief komt. Daarom geven we ook veelvuldige salestrainingen, 
waardoor jij nog beter in het vak wordt. Het werk moet af. Dat is het 

allerbelangrijkste. Maar aan het einde van de dag en in pauzes rusten we lekker 
uit en spelen we een potje pool of pingpong. And last but not least: Albert Heijn 

komt bij ons langs om een goede lunch te brengen. Goed presteren kan immers 
niet op een lege maag. 
 

Ben jij onze Stagiair Sales? Dan: 
• Zit je in het 3e of 4e jaar van een economisch gerelateerde HBO-studie; 

• Ben je proactief, initiatiefrijk en resultaatgericht; 
• Is jouw communicatie sterk. 

 

Wat krijg je van ons? 
• Een leuke en uitdagende stage in het bruisende Amsterdam, dichtbij 

Station Sloterdijk; 
• Werkomgeving waarin jij je ideeën op tafel mag gooien; 

• Vrijdagmiddagborrel en gezamenlijke lunch; 

• Marktconform stagevergoeding; 

• Sportschool. 

 

Word jij onderdeel van ons team? Wacht niet en stuur je motivatie naar 
mark@pro-contact.nl! 
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