Stageplaats Sales en Marketing / Assistent Beursmanager bij Expo
Business Communications B.V.
Bedrijf
Expo Business Communications B.V. organiseert jaarlijks de internationale beurs Free From Functional & Health
Ingredients Expo (FFF&HI) die aankomende editie op 7-8 juni 2022 zal plaatsvinden in Barcelona. De tweede
editie van 2022 zal 22-23 november in Amsterdam zijn.
FFF&HI Expo is Europa's grootste en enige b2b beurs op het gebied van gluten vrij, lactose vrij, vegan en andere
allergie vrije voeding. FFF&HI Expo fungeert als de brug tussen leveranciers en de Free From inkopers van top
retailers in Europa, R&D, food service, bio, gezondheid en andere Free From distributiekanalen (>350
Exposanten, > 5000 bezoekers). Expo Business Communications B.V. is een ambitieus en dynamisch bedrijf dat
de komende jaren verder zal uitgroeien met meer (inter)nationale beurstitels.
Stageplaats
Voor FFF&HI Expo Amsterdam zijn wij op zoek naar stagiaires voor een meeloopstage om op die manier van A
tot Z betrokken te zijn bij de organisatie en realisatie van deze vakbeurs. Het is belangrijk dat onze stagiaires
beschikken over een commerciële instelling, een sterke klantgerichte houding en goede kennis van de Engelse
taal. Tijdens deze stage is er dus een mooie kans om je Engelse taal nog meer te ontwikkelen
Expo Business Communications BV is gevestigd op industrieterrein Hoogeind II aan het Minervum 7444-B te
Breda.
Opdracht
Nader overeen te komen. Hier heb je als stagiair(e) ook zelf inspraak in, want we waarderen initiatief en
creativiteit!
Stage werkzaamheden
Ondersteunen van de beursmanager en sales manager bij de verkoop en uitvoering van Free From Functional &
Health Ingredients Expo. Sales zal een belangrijke taak van je functie worden, maar daarnaast ben je ook bezig
met marketingactiviteiten en ondersteunende operationele taken om de beurs tot een succes te maken. Zo kun
je bijvoorbeeld bezig zijn met het verkopen van stands voor de beurs maar kun je ook bezig zijn met de
bezoekerscampagne voor de beurs. Als stagiair ben je echt onderdeel van ons team en heb jij je eigen mail adres.
Door deze stage leer jij als stagiaire in een korte tijd alles rondom de organisatie van een internationale vakbeurs.
Stagevergoeding: Ja
Eisen:
- Rijbewijs: nee
- Talen: Nederlands en Engels
- Studie: HBO
- Overig: spontaniteit, van aanpakken weten, enthousiast, zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken, flexibel,
communicatief, verantwoordelijkheidsgevoel hebben, kunnen werken in teamverband. Kennis van de
Nederlandse taal en Engelse taal in woord en geschrift.
Wil je solliciteren naar deze stageplaats, dan kun je contact opnemen via telnr. 076-2050501 of per mail via
chris@ebcexpo.com.

