Meeloop stage Account Management
Paylogic is een snelgroeiend, internationaal en fullservice
online ticketingbedrijf. Sinds jaren onderscheidt Paylogic zich
door een hoogstaand technologisch ticketingsysteem.
Paylogic stelt evenementhouders in staat zelf volledige
controle te hebben over de verkoop van tickets.
Belangrijke verkoopkanalen zijn de eigen website en fysiek via
Primera of Free Record Shop. Daarnaast is ook ticketverkoop
mogelijk via Facebook en de websites van Radio538 en SBS.
Paylogic heeft een sterke internationale focus met kantoren
in Berlijn, Antwerpen, Groningen en Amsterdam en heeft een
klantenbestand waar bedrijven als ID&T, Amsterdam RAI,
Concert at Sea, KNSB en André Rieu en ruim 1500 anderen al
jaren tot behoren. Paylogic..you’re welcome.

Per september 2013 zijn wij op zoek naar een 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 een kritische wijzen. Wij denken dat je op die manier het meest leert.
Profiel










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.

