FOX Sports is per 1 januari 2019 op zoek naar een:

Vertegenwoordiger FOX Sports Zakelijk
voor de regio Friesland/Groningen
Salarisindicatie: €2400 - €2750 bruto.

Al ruim 10 jaar supporter van het Nederlandse voetbal

FOX Sports is sinds 2008 de thuisbasis van het Nederlandse voetbal met honderden live wedstrijden uit de
Eredivisie, KNVB Beker, Keuken Kampioen Divisie en de Tweede Divisie. Ook de UEFA Europa League,
Bundesliga, internationale bekercompetities, NFL, MLB en alle tennistoernooien uit de ATP World Tour
Masters 500, de ATP World Tour 1000 en de WTA Tour zijn onderdeel van de programmering.

FOX Sports Zakelijk

FOX Sports Zakelijk maakt het voor de zakelijke markt mogelijk om de uitzendingen van FOX Sports legaal te
vertonen in bijv. horecagelegenheden, sportkantines, ziekenhuizen en overige publieke gelegenheden. Als
onze vertegenwoordiger ben je het visitekaartje in je eigen regio. Je bent verantwoordelijk voor het werven
van nieuwe zakelijke licentiehouders en onderhoudt het contact met bestaande klanten.
Bij FOX Sports Zakelijk word je onderdeel van een leuk en gedreven team van vertegenwoordigers. Je bent
commercieel ingesteld, representatief, klantgericht en een echte doorzetter. In alles wat je doet houd je focus
op het resultaat en het behalen van je doelstellingen. We bieden een marktconform salaris met een
aanvullende salesgedreven bonusregeling, een leaseauto, laptop en iPhone.

Voldoe jij aan deze criteria?
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde HBO of MBO + opleiding
Minimaal 2 jaar ervaring in de rol van zelfstandig vertegenwoordiger is vereist, liefst in de
horecabranche of vergelijkbaar
Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Persoonskenmerken: resultaatgericht, ondernemend, zelfstandig, en een teamspeler
Rijbewijs B
Geen 9-5 mentaliteit en bereid om van 11.00-19.00 uur te werken
Ervaring met gebruik van mobiele applicaties en affiniteit met voetbal is een pre

Wat bieden wij?

We zijn een bedrijf dat midden in de samenleving staat, er is geen huishouden in Nederland waar niet over
sport gesproken wordt. Wat is er mooier dan een basisplek hebben in een ambitieus team?
Je werkt fulltime, in eerste instantie op een tijdelijk contract maar met de intentie van een vast dienstverband.
Je krijgt een marktconform basissalaris met een prima bonusregeling en uiteraard een leaseauto, laptop en
mobiele telefoon.

Selectiedag bij FC Groningen

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Meld je dan nu direct aan voor de selectiedag bij FC Groningen op 18
december! In de inspirerende omgeving van het Hitachi Capital Mobility Stadion – in het hart van jouw
mogelijk toekomstige rayon – maakt het FOX Sports Zakelijk team graag persoonlijk kennis met je. Wie ben je
en wat drijft je? Waarom wil je werken voor FOX Sports? Wat hebben wij te bieden en passen we goed bij
elkaar? Bereid je dus goed voor, want ook een ‘elevator pitch’ is standaard onderdeel van de
selectieprocedure.
Hebben we je aandacht en interesse gewekt? Wacht dan niet langer en laat direct – maar uiterlijk 7
december via het aanmeldformulier op www.foxsports.nl/vacatures je gegevens achter met je CV en
motivatie.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

