Stage lopen bij iTapToo?

Sluitappel 73, Sint-Oedenrode
		Meewerkstage

Word jij onze stagiair(e) Commerciële economie/sales?
Wil jij jouw stage volgen binnen een ambitieuze startup vanaf september 2022? iTapToo is op zoek naar
een enthousiaste, ondernemende hbo-student (CE, BMKB). Geen dag is hetzelfde binnen een startup. De
dynamiek in ons team zorgt ervoor dat jij overal bij wordt betrokken maar ook veel vrijheid hebt om je
eigen ideeën uit te werken.

Werkzaamheden

Je flesje straks niet alleen vullen op scholen en campussen?
iTapToo gaat uitbreiden binnen de kantorenmarkt. Maar
welke kantoren? Dat ga jij uitzoeken!
Om uit te zoeken bij wie we precies moeten zijn ga jij
deskresearch uitvoeren en op zoek naar de juiste prospects.
Wanneer we weten wie deze prospect is en hoe wij
diegene gaan bereiken gaan we aan de slag met een
passende salesstrategie.
We gaan de salesstrategie kritisch analyseren en daarna
optimaliseren. Aan het eind van jouw stage weet jij precies
hoe jij een klant kan vinden, overtuigen en fan kan maken
van jouw bedrijf.
Naast het vinden en overtuigen van klanten is er ruimte om
te werken aan onderwerpen die jij graag onder de knie wil
krijgen.

Waarom iTapToo?
Een dynamische stage binnen een jong
en ambitieus bedrijf met een hecht team
én een TOP werksfeer
Elke dag een warm ontvangst door onze
vrolijke kantoorhond Bailey 🐶
Onbeperkt smaakwaters drinken en een
fijne vergoeding voor je werkzaamheden
Een betrokken team waarop je al jouw
ideeën los kunt laten
Een fijne balans tussen hard
werken, gave dingen bereiken
en goed naborrelen

Je krijgt een ruime werkplek in ons nieuwe pand waar je
binnen 20 minuten vanuit Eindhoven of Den bosch kan
komen. Natuurlijk ontvang je ook een maandelijkse
stagevergoeding.

Word je helemaal enthousiast van deze stage? Stuur je motivatie en cv
vóór 1 juli naar werkenbij@itaptoo.nl en je hoort snel van ons!

