Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze acquisitie-/
verkoopmedewerker voor de Sporthal in Overasselt!

Functie
Het bestuur van de stichting Sporthal Overasselt is op zoek naar een enthousiaste, commerciële en
klantgerichte man/vrouw die op provisiebasis zelfstandig aan de slag gaat om huurders voor de
nieuwe sporthal te werven.
Werkzaamheden:





Je verkent nieuwe markten voor de sporthal (er is recent een marktonderzoek gemaakt)
Je werft nieuwe huurders voor de sporthal middels persoonlijke en telefonische acquisitie
Je verstrekt nieuwe input voor de website (er is recent een zoekwoorden-onderzoek gedaan)
Je zet social media in voor commerciële doeleinden

Functie eisen
Wij zijn op zoek naar een kandidaat op HBO/MBO+ niveau die op dit moment een commerciële
opleiding volgt of heeft afgerond.











Je bent enthousiast en ambitieus
Je bent ondernemend en initiatiefrijk
Je werkt graag zelfstandig
Je legt en onderhoudt gemakkelijk contacten met klanten
Je kunt je mondeling en schriftelijk duidelijk uitdrukken
Je bent innovatief en hebt commercieel talent
Je bent resultaatgericht
Je hebt kennis van social media
Je hebt een dienstverlenende instelling
Ervaring met acquisitie is een grote pré

Informatie Sporthal Overasselt
De Sporthal Overasselt is goed geoutilleerd, ligt op een mooie plek aan de rand van Overasselt. Op
het sportcomplex De Passelêgt, met buitensportvelden en met voldoende parkeerruimte. De sporthal
voldoet aan de NOC/NSF normen.
In de maanden oktober tot en met april wordt de Sporthal Overasselt vooral ’s avonds intensief
gebruikt maar staat de overige uren nagenoeg leeg. Het bestuur van de Stichting Sporthal Overasselt
wil ook die lege uren gaan verhuren en is op zoek naar nieuwe huurders.
Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie. Het salaris is op provisiebasis en nader overeen
te komen. De functie is naar eigen invulling zolang het resultaat geboekt wordt. Het aantal uren per
week is flexibel in te vullen.
Contact
Nadere informatie is op te vragen bij de voorzitter van het Stichtingsbestuur:
Ferdinand van Wijk
Telefoon: 06 53627364 / 024 3585067
E-mail: voorzitter@sporthaloverasselt.nl
Website: http://www.sporthaloverasselt.nl/

