TENQ is een nieuw onderdeel van de Hillenaar Groep dat is opgezet door een team dat zijn sporen
verdiend heeft in de wereld van outdoor media. De focus ligt daarbij op bij het bereiken van jongeren
tot 19 jaar want dat blijkt telkens weer een grote uitdaging voor adverteerders. Hoe breng je jouw
boodschap effectief onder de aandacht bij deze doelgroep? TENQ is daarop het innovatieve
antwoord dat past bij deze tijd. De waterkoelers van TENQ zijn voorzien van moderne beeldschermen
en staan op centrale plaatsen in scholen in heel Nederland. Daarnaast zijn wij bezig met een nieuw
project binnen dit team waar buitenreclame een groot deel van uitmaakt.
Ter uitbreiding van ons team zoekt TENQ per direct een:

Sales Assistant (m/v)
Voor 40 uur in de week
Functieomschrijving
In deze functie ondersteun je de Accountmanagers door het verrichten van commerciële en
administratieve werkzaamheden. Jij bent niet alleen het aanspreekpunt voor de Accountmanager
maar ook voor de klanten en voorziet hen van de juiste informatie. Ook stel je in samenwerking met
de Accountmanager de voorstellen op en hou jij nauwlettend in de gaten of er tijdig opvolging aan
gegeven wordt. De boekingen en bijbehorende werkzaamheden worden onder jouw
verantwoordelijkheid ingepland. Kortom, een afwisselende baan waarin je snel moet schakelen.
Belangrijk is dat je ondanks alle hectiek overzicht weet te houden.
Functie-eisen
• Jij hebt MBO/HBO werk- en denkniveau en 1-2 jaar werkervaring in een commerciële
omgeving.
• Telefonische verkoopervaring is een absolute pre
• Commerciële instelling is een must en je vind 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
• Heb jij ervaring in buitenreclame dan willen we zeken met je kennismaken!
• 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
Naast goede arbeidsvoorwaarden bieden wij een uitdagende werksfeer. Je werkt nauw samen met
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. Achter TENQ gaat een jong, enthousiast en toegewijd team schuil waarvan
jij deel kan gaan uitmaken!
Solliciteren
Wij zoeken bij voorkeur mensen die in een straal van max. 25 km rondom Oegstgeest wonen. Heb je
interesse in deze vacature en voldoe je aan bovengenoemde eisen? Stuur dan je CV én motivatie
naar: Ellen Berk, werken@hillenaar.nl.
Wil je meer weten over de werkzaamheden? Bel dan 085 – 486 11 77 en vraag naar Jan Wichers.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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