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The Works Events BV is gespecialiseerd in het verzorgen en begeleiden van beurzen en 
tentoonstellingen door geheel Europa en Noord-Amerika voor nationale en internationale 
organisatoren en hun deelnemers.  
 
Ter ondersteuning van onze vestiging in Beek (L) zijn wij op zoek naar een:  
 

 
SALES MANAGER INTERNATIONAL EVENTS 

 
Full Time 

 
 
Functieomschrijving:  
• U bent verantwoordelijk voor het uitbouwen en beheren van het relatiebestand en alle hierbij  
  voorkomende activiteiten.  
• U onderhoudt het contact met nieuwe en bestaande relaties.  
• U bezoekt regelmatig nieuwe en bestaande relaties in binnen- en buitenland.  
• U stelt een sales plan samen in overleg met de Director of Sales. 
• U verzorgt de opstelling en verzending van brochures en mailings alsmede de presentatie van de  
  website. 
• U verzorgt de telefonische acquisitie waarbij zogenaamde “cold contacts” voor u een uitdaging  
  vormen. 
• U draagt zorg voor een gedegen omzetgroei waarbij u de “after sales” niet uit het oog verliest. 
• U rapporteert aan de Director of Sales. 
 
Functie-eisen:  
• HBO werk- en denkniveau. 
• Minimaal 3 jaar recente internationale werkervaring op vergelijkbaar niveau is een absolute must.  
  Zonder deze ervaring is solliciteren zinloos.  
• Ervaring met international event management is een pre. 
• Uitstekende kennis van Word, Excel, PowerPoint en Outlook. 
• Uitstekende kennis van de (zakelijke) Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift is  
  een absolute must. Zonder deze kennis is solliciteren zinloos. Een taaltoets behoort tot de  
  selectieprocedure. 
• Pro-actief. 
• Representatief. 
• Sociaalvaardig, dienstverlenend en servicegericht.  
• Accuraat. 
• Stressbestendig. 
• Flexibel. 
• Discreet. 
• Integer. 
• Collegiaal. 
• Teamplayer. 
• Geen 8 tot 5 mentaliteit. 
• Bereidheid tot reizen. 
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Inzetbaar vanaf eind 2019, exacte startdatum in overleg te bepalen. 
Aanvankelijk zal er sprake zijn van een tijdelijk dienstbetrekking en bij gebleken geschiktheid zal er de 
mogelijkheid zijn de dienstbetrekking te verlengen. 
Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en afhankelijk van de genoten opleiding en 
ervaring.  

Indien u van mening bent dat u aan het bovenstaande profiel voldoet en u heeft interesse in 
afwisselend en uitdagend werk, stuur dan uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw motivatie en 
een uitgebreid curriculum vitae, vóór 15 oktober 2019 aan info@theworksevents.com  

Alleen geselecteerde kandidaten zullen bericht ontvangen. Bij deze danken wij alle sollicitanten. 

Cor Schreurs 
Director of Sales, Partner 

The Works Events BV 
Julianalaan 8                                          
6191 AM                                                
Beek                                                     
T: +31 46 44 20 517    
W: www.theworksevents.com                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


