Vacature Sales Stage
Wie zijn wij
Eonics/NIXZ is een snelgroeiend, innovatief IT bedrijf dat volop bezig is met de laatste technieken. We
zijn inmiddels al even van de titel startup af, maar de vibe op ons kantoor geeft nog steeds dit gevoel.
Omdat we ongekend ambitieus zijn, doen we uitdagende en innovatieve projecten en maken onze eigen
software. Jouw commerciële skills komen daar goed van pas!

Wie ben jij
Heb jij een passie voor sales, ondernemen en ben je echt een ‘mensen-mens’? Wil jij ervaring opdoen
met het commercieel uitrollen van innovatieve IT producten? Kun jij goed met mensen overweg en ben
je een echte doener? Ben jij op zoek naar een avontuurlijke en leerzame tijd? Solliciteer dan voor een
commerciële stageplek bij Eonics/NIXZ.

Wat jij doet
Als commercieel stagiair(e) ben je o.a. medeverantwoordelijk voor het commercieel succesvol maken
van ons productportfolio bij NIXZ. Jij creëert kansen en weet in te spelen op het verhaal van de
potentiële klant. Jij bent het gezicht van NIXZ en het aanspreekpunt voor de (potentiële) klanten. Je
draagt hiermee direct bij aan het uitbouwen van een snel groeiende organisatie.
Voorbeelden van werkzaamheden die je uitvoert:
Benaderen

Benaderen van koude, lauwe en warme leads via LinkedIn, email en telefoon.

Informeren

Geïnteresseerde klanten een demo geven van het product, geven van een
webinar over nieuwe functies, en meer.

Onderhouden

Actief contact houden met nieuwe en bestaande klanten, upsellen van nieuwe
features aan bestaande klanten, en meer.

Wat wij bieden
Eonics is een fantastische plek om je carrière te beginnen. Lees bijvoorbeeld dit interview met Justin,
één van jouw voorgangers bij Eonics. Je werkt in een snelgroeiend, dynamisch bedrijf met veel jonge
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mensen van verschillende nationaliteiten. Daarnaast spelen we graag een potje ping pong en
organiseren we leuke evenementen zoals hack nights en andere activiteiten. Ons kantoor zit op het
Bink36 complex, op loopafstand van Den Haag Holland Spoor en Den Haag centraal.
Interesse in deze of een andere stage bij Eonics/NIXZ? Neem contact op via backoffice@eonics.nl of
bel 070-2042342.
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