Wij zijn MEIS & MAAS. Wij zijn een jonge uitgeverij gevestigd in Amsterdam. Wij hebben een missie
en dat is kinderen aan het lezen krijgen. Want lezen is goed voor je. Het vergroot niet alleen je kennis,
maar ook je creativiteit en empathisch vermogen. Dit doen we door samen te werken met sterke
merken als LEGO®, Minecraft en Kinderen voor Kinderen en met onze imprint BILLY BONES, waarmee
we toegankelijke (non-)fictie boeken vol humor en avontuur uitgeven.
Functieomschrijving:
Wij zijn op zoek naar een multitasker. Iemand die de telefoon niet schuwt, in kansen denkt, enthousiast
is en initiatief toont om het iedere dag weer nét even beter te doen. Iemand die weet wat er speelt in de
markt en zichzelf ten doel stelt om de relaties met onze klanten (boekhandel, grote retailorganisaties,
speelgoedzaken etc.) nog beter te maken en op zoek te gaan naar nieuwe klanten. Een teamplayer, die
nauw samen werkt met de uitgevers, productielogistiek en marketing om klanten optimaal te kunnen
bedienen.
Je verantwoordelijkheden zijn:
•
Positioneren van MEIS&MAAS en BILLY BONES bij zowel bestaande klanten als potentiële 			
afnemers.
•
Relatiebeheer en acquisitie van klanten.
•
Genereren van omzet bij zowel nieuwe als bestaande klanten.
•
Opstellen, uitvoeren en monitoren van sales targets.
•
Voeren van een goede administratie.
•
Opstellen van salesrapportages om doelstellingen en KPI’s te monitoren en te communiceren
met het team.
Hierin herken jij jezelf:
•
Je hebt relevante werkervaring in sales of aantoonbare affiniteit met de functie.
•
Je bent klantgericht, commercieel ingesteld en communicatief sterk.
•
Je beschikt over uitgebreide netwerk skills en onderhandeltactieken.
•
Je hebt een proactieve houding: je bent pragmatisch, resultaatgericht en daadkrachtig.
•
Je bent creatief en denkt in oplossingen.
•
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlands en Engelse taal
•
Je bent een teamplayer; je kunt goed samenwerken en verbinden.

Wat bieden wij?
Een marktconform salaris en je wordt onderdeel van een gedreven team in een ondernemende omgeving.
We bieden jou volop ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing. Je ontvangt goede secundaire
arbeidsvoorwaarden als een laptop, mobiele telefoon en een pensioenregeling. Enthousiast over deze
vacature? Stuur vóór 30 juni je CV en motivatiebrief naar birgit@meisenmaas.nl. Reacties ontvangen altijd
bericht. Standplaats: Vliegtuigstraat 6-H in Amsterdam.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

