
Functieomschrijving 
Zoek je het best betaalde studentenwerk van Breda? En is flexibiliteit in uren (werken per 
dagdeel - 4 uur per shift - mogelijk!) belangrijk voor je? Net als een toffe werksfeer? Lees dan 
direct verder! 

 
Callcenter medewerker parttime / callcenter medewerker bijbaan / bijbaan student 
Je gaat vanuit ons callcenter gedurende kantoortijden (tussen 09.00 - 12.30 en 13.00 - 17.00) 
bellen naar allerlei soort bedrijven/bedrijfseigenaren die onze online marketing kwaliteiten (nog) 
niet kennen. Gemiste kans natuurlijk want wij zijn kei goed in online marketing :) Bedoeling is dat 
je als callcenter medewerker de verantwoordelijke aan de andere kant van de lijn 
enthousiasmeert een vrijblijvende afspraak te maken met 1 van onze online marketing experts. 
Uiteraard helpen we je hierbij totdat je dit zelfstandig goed kan. 

 
Jij, tussen de 8 en 16 uur beschikbaar 
Naast het goed beheersen van de Nederlandse taal is het allerbelangrijkste dat je echt wilt. Je 
motivatie dus. We werken het beste samen (en behalen ook de beste bedrijfsresultaten) met 
vrolijke callcenter medewerker s die reeds commerciële werkervaring hebben opgedaan/diensten 
hebben verkocht. Positieve en spontane HBO/WO student en die commercieel en 
resultaatgericht ingesteld zijn vinden we helemaal leuk. 

 
Wij 
Naast dat je bij ons echt het best betaalde callcenter werk / studentenwerk van Breda vindt (!) en 
het uitstekend staat op je cv zijn we ook echt een leuke club mensen ;) We zijn bijzonder trots op 
de kundige, positief ingestelde en ambitieuze groep (callcenter) medewerker s die bij ons 
(samen)werkt. We hebben dan ook weinig verloop. Doel is om samen door te groeien naar het 
allerbeste en allergrootste online marketingbureau van Nederland. Het callcenter waar je straks 
komt te werken is overigens niet giga groot. Al je collega callcenter medewerker s ken je straks 
bij naam. Verder is de werksfeer informeel. Met regelmaat hebben we leuke, realistisch te 
behalen extra’s/hoge bonussen. En teamuitjes voor wie daar zin in heeft. En een airhockeytafel. 
En een tafeltennistafel. En een tafelvoetbal.. 

 
Interesse? Zowel fulltime als parttime als bijbaan student mogelijk. 
Tussen de 8 uur (bijbaan, bijbaan student) en de 16 uur per week van ma t/m vrij tussen 09.00 - 
12.30 en 13.00 - 17.00 beschikbaar (shifts van 4 uur mogelijk!)? Openstaande vacatures bij ons 
mooie bedrijf/callcenter worden vaak snel ingevuld. Reageer dan ook snel/direct bij interesse! 
Stuur een mailtje naar s.pieters@localonlinemarketing.nl bij vragen/interesse.  
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