Stagiaire commercie & events – CM.com Circuit Zandvoort
ALGEMEEN
CM.com Circuit Zandvoort, nog nooit zoveel in het nieuws… Hét moment om aan boord te
komen. Een organisatie met een grote ambitie in uitvoering!
CM.com Circuit Zandvoort, met haar rijke auto(sport) heritage, ontwikkelt zich als brede
business en leisure evenementenlocatie, met in de nabije toekomst uitbreiding van congres en
event faciliteiten. En natuurlijk de lang verwachte terugkeer van de Dutch Grand Prix.
Als stagiaire commercie & events word je onderdeel van het commerciële team. Het team houdt
zich bezig met de commerciële ontwikkeling van CM.com Circuit Zandvoort, bestaande uit onder
andere de organisatie en uitvoering van zakelijke events en- en de voorbereiding van
publieksevenementen. De stage betreft een meewerkstage waarin je gezien wordt als
volwaardige medewerker.

WAT GA JE DOEN?
Als stagiaire commercie & events ben je onderdeel van het team commercie waarbij je
klantaanvragen met betrekking tot, zakelijke bijeenkomsten- en publieksevenementen van A tot
Z uitvoert. In deze rol houd jij je onder andere bezig met:
• Proactieve marktbewerking van A tot Z; van acquisitie tot uitvoering
• Behandelen klantaanvragen van A tot Z; van opstellen offertes tot aftersales
• Project management en uitvoering van klantafspraken, publieksevenementen en
zakelijke evenementen

WAAR KOM JE TE WERKEN?
CM.com Circuit Zandvoort is volop in ontwikkeling. De grootschalige verbouwing is begin dit jaar
afgerond. Met het 4,3 kilometer lange Grand Prix Circuit, 25 pitboxen, 2 ruime paddocks, 15 VIPruimtes, een compleet gemoderniseerd media center, 3 parkeerterreinen en 2 nieuwe circulaire
nieuwe zakelijke evenementenlocaties (Champions Lounge en de Dutch Grand Prix Lounge) is
CM.com Circuit Zandvoort -met haar rijke heritage- veruit de meest veelzijdige plek aan de
Noordzee.
Je komt te werken in een jong, dynamisch en groeiende organisatie met een duidelijke missie. Je
belangrijkste stakeholders zijn het commerciële team, het facilitaire team, de opdrachtgever en
de F&B manager.
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WAT NEEM JE MEE?
•
Een nieuwsgierige houding
•
Je bent gestructureerd en consciëntieus
•
Je bent proactief
•
Je bent klantgericht
•
Je bent flexibel qua werktijden
•
Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
•
Je bent service-gericht
•
Je hebt gezond empathisch vermogen
WAT BIEDT CM.COM CIRCUIT ZANDVOORT JOU?
•
Een stageplek met ruimte voor eigen verantwoordelijkheid
•
Een plek waar je zichtbaar bent, het verschil kan maken en onderdeel kan zijn van het
verwezenlijken van de ambitie
•
Een plek in een organisatie die sterk in ontwikkeling is
•
Een dynamische omgeving, waar geen dag hetzelfde is
•
Periode: medio september/feb
•
De standplaats is Zandvoort
HOE NU VERDER?
Wil je voor minimaal 5 maanden onderdeel zijn van het commerciële team van CM.com Circuit
Zandvoort? Dan zien we jouw CV en motivatie graag tegemoet. Mail naar:
welkom@circuitzandvoort.nl. Ook voor meer informatie.
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