Vacature Junior Sales Agent Champ
Hou jij van sport en heb je saleservaring? Dan is dit dé baan voor jou! Wij zijn op zoek naar
een salestopper die telefonisch alles kan verkopen. Als onderdeel van ons vaste salesteam
houd jij je bezig met het overtuigen van sportaanbieders dat Champ hét nieuwe
boekingsplatform voor sport is. In de functie van Junior Sales Agent ben je verantwoordelijk
voor het proactief benaderen van sportlocaties die hun sportactiviteiten op Champ kunnen
aanbieden. Hierbij ga je dus zelfstandig en vanuit koude sales vol enthousiasme het gesprek
aan. We zoeken voor deze rol naar een creatieve topverkoper die op een slimme manier
werkt aan de uitbreiding van het sportaanbod van Champ in diverse regio’s. Wil jij veel leren
over sales en ondertussen veel lol hebben bij de snelstgroeiende sportcommunity en het
grootste boekingsplatform van Nederland? Lees dan snel verder.
Wat bieden we jou?
Om te beginnen bieden we jou een salestraining waarmee we je klaarstomen voor het vak.
Je doet hiermee gedegen kennis op van de bedrijfsprocessen en kunt de ervaringen van ons
enthousiaste team gebruiken om zelf successen te boeken. Daarbij bieden we je uiteraard
een prima salaris. De functie is per direct beschikbaar tot in ieder geval 15 juli 2019.
Verlenging is mogelijk bij goed presteren. Voor talent hebben wij tenslotte altijd plek.
Bij Champ ervaar je hoe het is om binnen een dynamische start-up te werken. We zijn een
snelgroeiend bedrijf en hebben de ambitie om de sportwereld compleet te veranderen.
Kom je bij ons werken, dan kom je terecht in een creatieve omgeving en werk je vanuit een
oude garage midden in Utrecht. Hier zitten twintig jonge, slimme en creatieve koppen bij
elkaar om met Champ de wereld te veroveren. Ondanks ons jonge team hebben we de
beste mensen met de benodigde ervaring verzameld om op deze manier snel impact te
kunnen maken. O, en die borrels, uitjes en dagelijks uitgebreid verzorgde lunch noemen we
niet eens. Dat is vanzelfsprekend! Daarbovenop sporten we iedere week samen. What you
pray is what you preach!
Wat wordt er van jou verwacht?
Als Junior Sales Agent ben je verantwoordelijk voor:
•
•
•
•

Het overtuigen van sportlocaties over Champ
Het aanmaken van profielen van deze sportlocaties en hun boekbare activiteiten op
Champ
Verwerken en bijhouden van leads
Enthousiasmeren van sportlocaties voor deelname aan specifieke sportpromotie,
acties en campagnes, en vermelding op Champ.nl
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Wat is jouw profiel?
• MBO of HBO werk- en denkniveau
• Minimaal een half jaar ervaring in een salesrol
• Zelfstandig werkend en om kunnen gaan met flexibele werktijden
• Grote affiniteit met sport
• Uitstekende verkoop- en communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als
verbaal
• Resultaatgedreven, ambitieus, vasthoudend en ervaring met het werken met
targets
• Minimaal 8 uur per week beschikbaar (meer is altijd goed)
Wie zijn wij?
Hét nieuwste boekingsplatform voor sport in Nederland. Champ is opgericht in 2018 door
een samenwerking tussen een aantal experts in Nederland op het gebied van het opstarten
van online marketplaces. We willen een revolutie tot stand brengen in hoe mensen sporten
in Nederland. Dit betekent: meer samen sporten, zelf online je sport kunnen aanbieden,
sporten zonder abonnement, en eenvoudig alle sporten kunnen boeken. Van voetbal tot
fierljeppen en van fitness tot footsquash. Niets is te gek, want sporten moet fun zijn! We
zijn allemaal gek op sport en willen dit ook uitstralen. Er is veel ruimte voor eigen initiatief
en veel ervaring aanwezig om je goed te begeleiden in de uitvoering van je werkzaamheden.
Interesse of vragen?
Heb je interesse om deze functie te komen vervullen bij een snelgroeiende, vernieuwende,
ambitieuze en innovatieve organisatie als Champ? Stuur dan vandaag nog je cv en motivatie
naar ons op. Wij maken graag kennis met je! Heb je nog vragen? Die beantwoorden we
graag. Je kunt contact opnemen met Peter Beening via peter@champ.nl. We kijken ernaar
uit dat je ons team komt versterken!
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