
freelance sales medewerker (m/v)

ons verlanglijstje

more specs

We hate the word sales. Het voelt altijd zo ‘verkoperig’ en daarom zouden we het liefst een andere titel voor je 
bedenken. We moeten er nog even over nadenken, maar mocht jij een leuke functienaam in gedachten hebben: 
noem het er bij in je sollicitatie. Goed! Waar we naar op zoek zijn: iemand die heel hard gaat meewerken in 
ons team, en die gaat bijdragen aan de groei van Engaged door het vinden van nieuwe klanten voor onze 
trouwbeurs en online platform.

Engaged is begonnen als ‘wedding event’. Een festival der liefde waar leveranciers ( fotograaf, weddingplanner, 
stylist etc.) en bruidsparen elkaar ontmoeten. We waren zo klaar met de afgezaagde trouwbeurzen dat we be-
sloten dat het beter moest. Engaged staat nu na drie jaar bekend als innovatief, vernieuwend, en trendsettend. 
Dat houden we graag zo, en daarom is het heel belangrijk om de juiste standhouders aan ons te verbinden. 
Daarnaast zijn we een inspirerende trouwblog, waar diezelfde bedrijven kunnen adverteren.

Laat ons zien wie je bent! Neem een filmpje op van maximaal 90 seconden waarin je ons vertelt wie je bent en 
waarom jij perfect bent voor deze job. Het liefst zien we ook graag een overview van je Instagram en Pinterest 
accounts, want die zeggen heel veel over wie jij bent als persoon en waar je van houdt. 

Stuur dit alles vóór 1 februari 2016 naar hello@engaged.nl aan ceo Judith van Lent o.v.v. ‘ik ben zekerstewe-
ten de persoon die je zoekt’.

je bent leuk, extravert, humoristisch, en open
je hebt affiniteit met de trouwbranche (of leert heel snel)
je identificeert je met de cultuur van Engaged (informeel, jong, spontaan, urban)
je hebt minimaal 1 jaar ervaring met sales
je maakt nooit spelfouten, typt snel, en bent goedgebekt aan de telefoon
je bent altijd alert in het opmerken van nieuwe toffe bedrijven of mogelijkheden
je houdt ervan om contact persoonlijk te maken, om de mens achter het bedrijf te leren kennen
je denkt commercieel maar bént het niet: praten met jou voelt absoluut niet als een verkoopgesprek
je bent fantastisch in het overbrengen van enthousiasme
je bent heel zelfstandig in je werk
je hebt een laptop
je houdt ook niet van het woord sales (en al helemaal niet van sales tijger… we know, right?)
je houdt daarentegen wél van donuts
je bent zzp’er

dit is een positie voor 16 uur per week, op projectbasis (in eerste instantie voor 6 maanden)
deze functie kan uitgroeien naar een fulltime baan binnen bestek van een jaar
we geven je realistische targets, maar zijn wel ambitieus in wat we van je verwachten
je werkt zowel bij ons op kantoor in Rotterdam als thuis
je krijgt van ons een telefoon waarmee je onbeperkt kunt bellen
de functie komt per 1 maart 2016 beschikbaar
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www.engaged.nl


