
Gedreven | Zelfstandig | Vasthoudend
Herken jij je in deze woorden? Wellicht zijn wij dan de juiste match voor elkaar!

Voor het werven van nieuwe opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een Sales Manager “28 uur”.

Wie zijn ‘wij’? 
Wij zijn FairBoost www.fairboost.nl, een jong en enthousiast bedrijf dat zich richt op het ondersteunen van evenementen en 
tentoonstellingen. Wij bieden organisatoren en deelnemers op gebruiksvriendelijke en innoverende wijze compleet verzorde 
standbouw aan en maken deelname eenvoudig en overzichtelijk. We werken vanuit Waddinxveen in een klein en informeel team, 
waarin iedereen meedenkt en waarin eigen inbreng en creativiteit vanzelfsprekend zijn.

Waarom hebben we jou nodig?
Om verder te groeien zoeken wij nieuwe opdrachtgevers, zowel in Nederland als internationaal. Met jouw ervaring weet je 
contacten te leggen en afspraken te maken om ons bedrijf te presenteren en prospects te overtuigen van de voordelen van de 
samenwerking met FairBoost. Je kunt daarbij rekenen op onze samenwerking en ondersteuning. 

Een greep uit je takenpakket: 
• Telefonische acquisitie

• Bezoeken van prospects

• Bedrijfspresentatie

• Voorstellen en offertes maken

• Opvolgen en nabellen

• Onderhandelen en opdrachten binnenhalen

• Relatiebeheer

Wie is onze ideale kandidaat? 
We zoeken iemand met commerciële flair die het een persoonlijke uitdaging vindt om opdrachten binnen te halen. Je kunt goed 
zelfstandig werken, je bent vasthoudend en hebt een representatieve uitstraling. Je bent in staat om projecten te verkopen, je 
kunt conceptmatig denken en je kunt bij je opdrachtgever met verschillende niveaus in de organisatie omgaan. Voor een goede 
invulling van deze uitdagende functie beschik je over een HBO werk- en denkniveau en heb je een commerciële opleiding
gevolgd, bijvoorbeeld Commerciële Economie. Je hebt enige jaren ervaring in een commerciële functie en ziet dit als een mooie 
volgende stap in je loopbaan. Ervaring binnen de evenementen en tentoonstellingsbranche is geen voorwaarde maar uiteraard 
wel een groot pluspunt. Omdat we zowel in Nederland als internationaal werken is een goede beheersing van de Nederlandse en 
Engelse taal een vereiste.

Wat bieden wij
Wij zijn een hecht en collegiaal team en werken hard, maar wel op plezierige wijze met elkaar. Bij ons krijg je alle ruimte om
opdrachten binnen te halen voor ons innovatieve concept met veel potentie dat haar waarde inmiddels in de markt bewezen 
heeft. Wij bieden een parttime contract voor 28 uur met uitzicht op vast dienstverband (32 uur is bespreekbaar). Omdat wij het 
belangrijk vinden dat je mobiel en bereikbaar bent heb je altijd toegang tot de bedrijfsauto en krijg je een telefoon en een laptop 
van de zaak 

Meer weten? 
Voor meer informatie over ons bedrijf en de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Tony de Zeeuw via:
tony@fairboost.nl

Gelijk solliciteren? 
Ook dat kan natuurlijk: stuur dan je motivatie en je cv naar: info@fairboost.nl t.a.v. Malou van Veen.


