Het Holstein International-team zoekt een nieuwe collega
Wij vragen een:

International Sales Medewerker
Uitgeverij Holstein International BV is vooral bekend van Holstein International (12 uitgaven per jaar; verschijnend in 5 verschillende talen) en is daarnaast actief met diverse andere uitgaven zoals KuhFacto (in Duitstalige landen), HI Plus (in Nederlandstalige landen), The Holstein Hub (USA en Canada), Dairy Breeds International en Brown Swiss International.
Voor deze uitgaven werken we met een actief sales team, dat zich focust op de internationale acquisitie
van media uitingen; advertenties, cross media campagnes, brochures etc. Gezien de uitbreiding van
titels en de groeiende belangstelling voor onze bladen komen we handen tekort. Daarom zoeken we
een nieuwe collega om ons team te versterken, liefst op fulltime-basis; deeltijd is in overleg mogelijk.

Versterckhitn!g
gezo

Afhankelijk van jouw woonplaats kan de standplaats bepaald worden; dat kan zijn op ons kantoor
in Stiens, Nederland - ook thuiswerken is mogelijk. Gezien het internationale karakter van onze
publicaties is beheersing (mondeling & schriftelijk) van de Engelse taal vereist; beheersing van Frans
en Duits is een pré. Kennis van de melkveehouderij en/of fokkerij is handig, maar geen vereiste.
Dankzij ons enthousiaste team ga je je vlot thuis voelen in deze bijzondere wereld!
Je zoekt contact met bestaande en potentiele klanten wereldwijd. Bij Holstein International hechten wij
veel waarde aan het opbouwen van goede relaties en het realiseren van resultaten. Waar nodig ga je beurzen, shows of klanten bezoeken. Jij zorgt ervoor dat je een succes maakt van je baan. Natuurlijk hebben we als
HI-team regelmatig overleg om elkaar te ondersteunen.
Ben je benieuwd naar en/of geïnteresseerd in deze boeiende en internationale functie? En wil je deel uitmaken
van een enthousiast team? Neem dan contact op met Berber van Amerongen voor 25 januari 2018 of solliciteer door
je motivatie en cv te sturen naar: b.amerongen@holsteininternational.com.
Voor vragen mag je ook Berber bellen: +31-654796317

