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Wil jij deze functie graag bij ons komen vervullen? Stuur dan je cv en motivatie naar info@drwooow.com

februari 2020 tot en met eind juni 2020 

“Koude” en “warme” acquisitie

HBO opleiding

Optimaliseren reeds bestaande sales strategieën

Stressbestendig

Goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal

Opzetten salescampagnes

Goede commerciële, communicatieve en sociale vaardigheden 

Affiniteit met evenementen en/of sport

Fulltime beschikbaar

Een flexibele en proactieve instelling

Bereid om in overleg af en toe in het weekend te werken en te reizen voor de functie 

Bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B

Uiteindelijk draait het in een commercieel bedrijf maar om één ding, klanten. Weet jij als geen ander klanten binnen 
te halen en begrijp jij wat het betekent voor een bedrijf om een nieuwe deal te sluiten? Heb jij daarnaast affiniteit 
met evenementen en sport? Als veelzijdige sales stagiair ben je bij Dr. WOOOW! aan het juiste adres!

Als salesspecialist ben je onder andere verantwoordelijk voor de uitvoer van acquisitie. Hierbij onderhoud je veel 
contact met (potentiële) klanten. Daarnaast houd je je veel bezig met de marktwaarde bepaling van de producten 
en diensten die Dr. WOOOW! aanbiedt en ben je onderdeel van het team dat nieuwe sales campagnes bedenkt, 
opzet en uitvoert. In deze functie worden vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gecombineerd met een 
informele werksfeer. Naast Dr. WOOOW! voer je sales activiteiten uit voor:

• Freestylevoetbal.nl
• Urban Booking
• Panna Knock Out 

Door jouw veelzijdigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en daadkracht efficiënt in te zetten geef jij op een optimale 
manier vorm aan onder andere de volgende verantwoordelijkheden:

Dr. WOOOW! is een marketingbureau in Rotterdam met passie voor Urban culture. Wij houden ons bezig met 
marketing-, event- en entertainmentconcepten op het gebied van Urban Sports. Hierbij valt te denken aan onder 
anderen freestyle- en pannavoetbal, street- en breakdance en freerunning. Daarnaast zijn wij bij Dr. WOOOW! het 
management van verschillende topartiesten, die met unieke skills en talent een grote naamsbekendheid hebben in 
de scene en de wereld. 

Overige sales activiteiten

Een representatief voorkomen

Let op: 
Voor deze functie zoeken wij een 3e of 4de jaars HBO of WO student. Het gaat hier om een meewerkstage. Mocht 
je toch op zoek zijn naar een afstudeerstage, wees dan bewust dat je bij deze stage minimaal 85% van de tijd 
meewerkt en dat het afstuderen voornamelijk in eigen tijd moet gebeuren.


