Vacature Sales manager Horeca bij YveY – N.E.C. Nijmegen
Sinds 6 jaar is YveY de officiële horecapartner van N.E.C. Nijmegen. Wij zijn zowel
verantwoordelijk voor de publiekscatering tijdens wedstrijddagen als daarbuiten. In het
Goffertstadion staat niet alleen het voetbal centraal, het is ook een unieke locatie voor het
organiseren van evenementen en bijeenkomsten. Te denken valt aan vergaderen in een sportieve
omgeving, trouwen bij jouw favoriete club, personeelsfeesten, private dining, inspirerende
seminars, bijzondere barbecues en concerten.
Wij zijn op zoek naar versterking. Voldoe jij aan het juiste profiel en herken jij jezelf in
onderstaande punten? Dan ben jij de persoon die we zoeken!
Vacature: Salesmanager ( 1 FTE M/V)
Functiebeschrijving
Je bent verantwoordelijk voor realisatie van de verkoopdoelstelling en acquisitie. Daarnaast houd jij
je bezig met het initiëren en ontwikkelen van sales- en marketing acties, je benadert en bezoekt
(potentiele) relaties en je representeert YveY Nijmegen intern tijdens thuiswedstrijden van N.E.C.
Nijmegen én op externe (netwerk)bijeenkomsten. Je signaleert klanten en komt pro-actief met
innovatieve sales initiatieven. Ook behandel jij aanvragen, stel je offertes op en werk je nauw samen
met onze operationeel manager. Je rapporteert aan de Manager Operations en stelt samen
doelstellingen op. Relatiebeheer behoort eveneens tot je takenpakket.
Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau met een commerciële richting of HHS;
Affiniteit met Nijmegen en/of N.E.C. Nijmegen;
Uitstekende communicatieve en contactuele vaardigheden;
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen opereren;
Flexibel, gereden, initiatiefrijk en stressbestendig;
Hoge mate van assertiviteit;
‘Hands-on’- en geen 9 tot 5 mentaliteit;
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.

Wij bieden:
•
•
•
•

Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische werkomgeving;
Ruimte tot persoonlijke ontwikkeling;
Telefoon- en reiskosten declarabel;
Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

Interesse? Stuur dan je cv mét motivatiebrief naar Anne Kolkman: anne@degoffert.nl
vóór 19 augustus 2019.
Indien je niet voldoet aan de gestelde functie-eisen, zal je sollicitatie niet in behandeling worden
genomen.

