Vacature Sales- en Marketing medewerker Taalreizen / Study Abroad (fulltime)
Per direct zoeken wij een enthousiaste collega (m/v) voor versterking van ons team in Rotterdam:
Functiebeschrijving
• Je staat te trappelen om onze klanten deskundig advies te geven over de mooiste tijd van hun leven:

telefonisch, per email, in een persoonlijk adviesgesprek, tijdens voorlichtingen en beurzen
• Jij bent een commercieel talent; je legt feilloos de verwachtingen van cursisten en studenten bloot en

stelt hen met overtuiging een passende cursus of studie voor
• Je verzorgt met een glimlach en accuraat de boeking en de administratie die erbij hoort
• Met je inzicht in marketing werk je samen met je collega’s aan off- en online promotie: website, social

media, nieuwsbrieven, brochures en meer. Je komt met passende ideeën en voert deze graag uit
Gewenste vaardigheden en deskundigheid
• Je hebt een HBO bachelor diploma, bijv. commercieel of toerisme, of je hebt je strepen reeds anderszins

verdiend
• Je hebt relevante werkervaring in sales en marketing, toerisme, Study Abroad en/of studieadvies, en

hebt zo mogelijk zelf een Study Abroad programma gedaan
• Je houdt van het contact met klanten. Hun wensen stel je centraal. Zo zorg je voor een maximale

tevredenheid
• Je herkent commerciële kansen, volgt die actief op, en zet ze om in reële verkoop
• Je bent proactief, kunt gestructureerd werken en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Je krijgt met gemak diverse computersystemen onder de knie
• Je bent een enthousiaste collega en voelt je in je element in een kleine organisatie
• Je komt zowel in teamverband alsook zelfstandig goed tot je recht
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, zowel in het

Nederlands als het Engels, en hebt affiniteit met reizen en/of talen
• Je woont in Rotterdam of omgeving

Ons aanbod:
• Je werkt met een boeiend product in een dynamische, jonge markt
• Een afwisselende fulltime (40 u/w) baan in een enthousiast, klein team en met een marktconform salaris

Interlanguage Study Abroad is een kleine, kwaliteitsgerichte organisatie met een boeiend product: het adviseren
en bemiddelen voor studies en cursussen in het buitenland, voor een overwegend jonge doelgroep. Hierbij
wordt nauw samengewerkt met vele gerenommeerde partners wereldwijd.
Interlanguage Study Abroad (1986) is de meest ervaren Nederlandse organisatie voor Study Abroad
programma’s. Het aanbod omvat Taalreizen, High School USA en College- en University-programma's in het
buitenland. Zie ook www.interlanguage.nl.
Sollicitaties graag per email naar Interlanguage b.v., t.a.v. de Directie: office@interlanguage.nl

Steupelstraat 20
NL-3065 JE Rotterdam

t +31 10 477 74 55
KvK 24177948

info@interlanguage.nl
www.interlanguage.nl

IBAN NL23ABNA0494922664
VAT NL8155.79.457.B01

Op alle overeenkomsten zijn uitsluitend toepasselijk de Algemene Voorwaarden van Interlanguage B.V., als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

