Vacature
Per februari 2013 zijn wij op zoek naar gedreven stagiair voor onze afdeling Account Support. Account Support
is verantwoordelijk voor het relatiebeheer van al onze klanten in Nederland. Je werkt tijdens je stage mee aan het
(verder) opbouwen van de klant relatie en probeert daarbij de klant bij te staan bij het gebruik van ons systeem, het
stimuleren van de kaartverkoop en het inzetten van de juiste (marketing)middelen.
Het betreft een meeloopstage van ongeveer 4 tot 6 maanden. Als stagiair op de afdeling Account Support krijg je
te maken met de begeleiding van klanten van Paylogic. Jij hebt direct contact met de aan jou toegewezen accounts
en helpt ze met allerhande vragen en uitdagingen. Je wordt echt uitgedaagd in deze hands-on stage en krijgt veel
verantwoordelijkheden.Je wordt als een volwaardige collega gezien en ook behandeld. Op positieve manier, maar op
oeen kritische wijzen. Wij denken dat je op die manier het meest leert.
Organisatie
Paylogic is een snel groeiende onderneming met een aanzienlijk aandeel in de ticketingmarkt. In ons 7 jarig bestaan
is Paylogic uitgegroeid tot een full service ticketing platform, waarbij de kennis van de markt en de technische
ontwikkelingen gebundeld worden en de klant bij ieder event optimaal ondersteund wordt. We doen dit voor meer
dan 1250 klanten zoals ID&T, André Rieu, Amsterdam RAI en de KNSB en met kantoren in Berlijn en Antwerpen
timmeren we ook internationaal stevig aan de weg. Kortom: een bedrijf waar je trots op kunt zijn!
Op ons kantoor in Amsterdam zijn de afdelingen Accounts, New Business, Finance en Event Services gevestigd.
De afdeling Account Support maak onderdeel uit van de afdeling Accounts. Op de afdeling Accounts heerst een
informele werksfeer, maar er wordt keihard gewerkt en zeer zeker ook gelachen. Kortom een stage waarin er veel
van je verwacht wordt, en waarin je ook erg veel praktische en inhoudelijke ervaring opdoet!
Profiel
In jouw profiel zien we graag het volgende terug:
● HBO Commerciële economie, of gelijk aan;
● Communicatief sterk, zowel spreken als schrijven;
● Planmatig sterk;
● Nauwkeurig:
● Zelfstandig;
● Echte teamspeler;
● Representatief;
● Affiniteit met de evenementenbranche;
● Service Minded;
Aanbod
Als stagiair bij Paylogic werk je direct mee in onze bedrijfsvoering. Wij hebben de stageplek zo ingericht dat je goed
wordt begeleid en veel leert. Je krijgt een vaste stage vergoeding en je reiskosten worden gecompenseerd tijdens de
vakantieperiode.
Procedure
Mocht je voldoen aan de bovenstaande eisen en gemotiveerd zijn om jouw stage te volbrengen binnen Paylogic stuur
dan een cv en motivatiebrief naar sollicitatie@paylogic.nl.

