Stage communicatie en educatie specialist
Beschikbaar per direct

Algemene gegevens
Locatie: Breda, Nederland
Soort stage: Meeloopstage
Richting: Communicatie of Toerisme
Vergoeding: In overleg
Over Stagehuis
Stagehuis is een organisatie die zicht richt op stages in het buitenland en valt binnen dezelfde groep
als Information Planet. Onze missie is om jongeren een onvergetelijke en leerzame ervaring in het
buitenland te geven. Hier zetten we ons al meer dan 10 jaar voor in. Stagehuis bestaat uit een
professioneel en dynamisch team dat op een informele manier met elkaar samenwerkt. We zijn
gevestigd in Breda, op een centrale locatie naast het station. We werken samen met kantoren op
locatie. We hebben collega’s in Australië, Nieuw-Zeeland, China, Amerika, Canada, Malta, Engeland
en Ierland. Op deze manier werken we doelgericht, efficiënt en kunnen we onze klant op een
transparante, eerlijke en persoonlijke manier adviseren, ondersteunen en helpen aan een geweldige
buitenlandse ervaring.
Wij zoeken:
Studeer je in de richting van Communicatie of Toerisme en zoek je binnen het kader van jouw
opleiding een uitdagende meeloopstage in een internationale werkomgeving? Dan ben jij misschien
wel onze nieuwe sales & communicatie collega!
Werkzaamheden zijn o.a.:








Behouden en uitbreiden van bestaande klanten door actief relatiebeheer;
Acquisitie van potentieel nieuwe klanten door telefonische benadering en bezoeken;
Customer care: algemene communicatie met prospects en klanten;
Het opstellen van een gedegen sales- en communicatieplan;
Signaleren en verzamelen van relevante klant- en marktgegevens en kansen in de markt;
Pro-actief meedenken om onze customer care nog beter te maken;
Tijdens informatiesessies, beurzen en fairs enthousiasmeer je onze bezoekers.

Wat wij jou kunnen bieden:




Een werkplek in een jong, internationaal en dynamisch team met veel afwisselende
werkzaamheden;
Een bedrijfscultuur die zich laat kenmerken door professionaliteit, plezier, inzet en een sterke
focus op het behalen van resultaat;
Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte om eigen ideeën te initiëren.
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Wat vragen wij:











Je bent minstens 4 maanden beschikbaar (5 dagen per week)
Je volgt momenteel een opleiding op tenminste HBO niveau;
Je hebt goede communicatieve vaardigheden in zowel de Nederlandse als Engelse taal;
Je weet van doorpakken en zorgt voor een waardevolle toevoeging aan het team;
Je bent sociaal, gastvrij en leergierig;
Je gaat graag in gesprek: je adviseert én inspireert!
Je hebt een commerciële instelling, bent resultaatgericht en met je overtuigingskracht weet
jij werkzaamheden snel naar je toe te trekken;
Je hebt internationale ervaring opgedaan;
Je hebt affiniteit met reizen en educatie;
Met jouw aanstekelijk enthousiasme vertel je over de boost van een buitenland ervaring;

Interesse?
Is deze stage je op het lijf geschreven en lijkt het je leuk om ons team te versterken? Voel jij je
uitgedaagd om onze communicatie en educatie naar een hoger niveau te tillen? Stuur dan snel je
motivatie, CV en andere relevante documenten naar ons op! Neem voor meer informatie of vragen
contact op hrm@informationplanet.nl of bel naar +31(0)76 8891555.
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