Ticketveiling.nl is dé veilingwebsite waar consumenten 24/7 kunnen bieden op een ruim
aanbod aan tickets, arrangementen en producten. Ticketveiling.nl is sinds de lancering in 2011
uitgegroeid tot één van de grootste webshops voor vrijetijdsbesteding in Nederland. Daarbij wil
Ticketveiling.nl zich onderscheiden in een uitgebreid aanbod en goede servicegerichtheid
richting de consument. Achter Ticketveiling.nl gaat een jong, enthousiast en toegewijd team
schuil die allemaal zeer gedreven zijn om Ticketveiling.nl nog leuker, groter en beter te maken.
Ter uitbreiding van ons salesteam zoeken wij per direct een:

Sales Binnendienst (m/v)
Voor 24-40 uur in de week
Functieomschrijving
Om de groei van het bedrijf te ondersteunen zoeken wij een enthousiast en commerciële
topper (m/v) die er plezier uithaalt om onze Accountmanagers administratief te ondersteunen.
Je helpt hen bij het uitbouwen van bestaande en nieuwe relaties en voorziet hen van de juiste
informatie. Daarnaast maak je ook de veilingen op die op onze site geplaatst worden (inclusief
tekst, foto- en beeldmateriaal). De daarbij behorende administratieve handelingen vormen de
kern van de werkzaamheden en gaan jou gemakkelijk af. Je werkt zorgvuldig, accuraat en bent
goed in staat om overzicht te houden in een hectische omgeving. Werkervaring is een pre maar
niet direct noodzakelijk, ook net afgestudeerde kandidaten nodigen wij uit om te reageren op
deze functie.

Functie eisen
• Jij hebt MBO+ werk- en denkniveau
• Bij voorkeur 0-2 jaar werkervaring in een commerciële omgeving, maar is geen vereiste
• Telefonische verkoopervaring is een absolute pre
• Commerciële instelling is een must en je vindt het leuk om actief mee te helpen aan het
realiseren van een hogere omzet
• Je hebt een proactieve houding en als spin in het web ben je enthousiast, flexibel,
zelfstandig, accuraat
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je wilt graag je werk goed afleveren
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Je kunt uitstekend overweg met de programma’s Word en Excel

Wat bieden wij
Een leuke werkplek in Leiderdorp. Wij bieden naast goede arbeidsvoorwaarden een
uitdagende werksfeer in een platte organisatie. Je team bestaat uit jonge en enthousiaste
collega’s in een dynamische branche met een hoge mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. Meedenken, initiatief tonen en snel schakelen wordt zeker
gewaardeerd binnen onze organisatie.

Solliciteren
Ben jij ambitieus, wil je werken in een dynamisch team en ben je een topper in je vakgebied?
Dan zoeken we jou! Stuur dan je motivatiebrief én CV naar: Ellen Berk via werken@ticketveiling.nl. Wil je
meer weten over de werkzaamheden? Bel dan 071- 519 05 99 en vraag naar Mischa
Antonioli.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

