
  

 
 

VACATURE 
 
 
 
Stage lopen bij het allerleukste bedrijf van Nederland! 
 

Waarom doen wij wat we doen? 
Omdat wij een droom hebben: ‘’7 miljoen fans, in 7 jaar op 7 continenten.’’ 
 
In de wereld van hospitality maken de juiste medewerkers het verschil! Maar: wat is de juiste medewerker? En hoe 
zorg je ervoor dat deze medewerker voor jouw organisatie het verschil maakt? De juiste medewerker is een Fan; 
enthousiast, gepassioneerd en toegewijd aan de missie van de organisatie waarvoor hij/zij werkt. Door het gebruik 
van verschillende tools, trainingen en adviezen - die wij continu door ontwikkelen - verhogen wij de Fan Factor van 
organisaties om klanttevredenheid, winstgevendheid en duurzame groei te verbeteren!   
 

STAGIAIR(E) CONSULTANT (ONLINE) MARKETING & BUSINESS 
DEVELOPMENT 
 
Gaat jouw hart hier sneller van kloppen? 
• Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van online campagnes en de content op onze online kanalen  
• Je houd je bezig met het optimaliseren van onze online middelen, content en campagnes  
• Je gaat mee op acquisitie- en salesgesprekken met de business development professionals van Fan Factory  
• Je ondersteunt bij de opvolging van salesgesprekken door het nasturen van materiaal, het plannen van 

vervolgafspraken en het onderhouden van klantcontacten 
• Je denkt op een creatieve manier mee over de invulling van presentaties en pitches 
• Je hebt een rol bij het geven van pitches en presentaties 
• Je helpt mee bij het opstellen van offertes en samenwerkingsvoorstellen 
• Je signaleert trends en ontwikkelingen en speelt hier inhoudelijk op in 
• Je ondersteunt bij het organiseren van commerciële B2B evenementen zoals onze Fan Labs 
• Je hebt veel eigen verantwoordelijkheid en krijgt alle ruimte om te doen wat je zelf leuk vindt om je in de breedte te 

ontwikkelen 
 

Hoe wij met jou willen samenwerken? 
Onze Fans werken op basis van gelijkwaardigheid, maar met verschillende talenten en resultaatgebieden. We werken 
vaak met elkaar samen om het gemeenschappelijke doel van tevreden klanten, winst, continuïteit en werkplezier na 
te streven. Jij levert vanuit jouw persoonlijke talenten een specifieke bijdrage aan de teamontwikkeling en de 
gemeenschappelijke doelen. Bij Fan Factory werken we allemaal met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en jij 
werkt samen met de (sales) consultants als onderdeel van ons team.  
 

Pas je bij ons? 
Deze functie vraagt om een gepassioneerde, fanatieke, proactieve persoonlijkheid met een commerciële drive om 
(potentiele) klantcontacten te leggen en onderhouden. Je beschikt over zeer goede kennis van de Nederlandse taal en bent 
communicatief goed onderlegd. Je vindt het leuk om te werken in een organisatie waar geen dag hetzelfde is en waar 
werkplezier, innovatie en bevlogenheid voorop staan. Wij zoeken een kandidaat met een HBO- of academische opleiding 
gerelateerd aan bedrijfs- of organisatiewetenschappen, food, facility, hotelschool of HRM. 
Reageer als overtuigen, communiceren, scoren en volharding in je natuur zit!  
 
Word jij onze grootste Fan? 
Maak ons dan Fan van jóu! Verras en inspireer ons met de beste en meest authentieke versie van jezelf: mail je CV 
en motivatie naar Marjolein de Jong, marjolein.dejong@fanfactory.nl. Als je vragen hebt of haar telefonisch wilt 
imponeren, kun je haar ook bellen: +31(0)6 57 52 83 43.   



 


