Stages Messe Frankfurt Benelux
Begin: vanaf januari/februari 2018 (ook later mogelijk)
Duur: min. 10 weken
Vergoeding: € 500,- per maand
Als officiële vertegenwoordiging van Messe Frankfurt in Nederland, België en Luxembourg zijn wij op
zoek naar twee stagiair(e)s in marketing, communicatie en sales voor onze kantoren in Den Haag en
Brussel. Als stagiair(e) houd jij je bezig met het acquireren en informeren van ondernemers,
vakbezoekers en journalisten die deel willen nemen aan onze beurzen in Frankfurt en wereldwijd.
Daarbij doe je kennis op over de beurswereld en in het adviseren van klanten.

Taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteunen bij de organisatie van verschillende beurzen (in Frankfurt maar ook wereldwijd)
Telefonische en persoonlijke acquisitie van ondernemers
Verwerken van aanvragen van exposanten en vakbezoekers
Ondersteunen bij de organisatie van paviljoens wereldwijd
Online marketing activiteiten met social media (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram)
Updaten van website
Schrijven van persberichten, uitnodigingen, nieuwsbrieven en mailings
Vertalingen vanuit het Duits of Engels naar Nederlands
Administratieve taken (onderhoud adresbestanden, persclipping, recherche)

Jouw profiel
•
•
•

Je studeert bij voorkeur International Business, Nederland-Duitslandstudies,
Eventmanagement, Communicatie of Marketing of je hebt jouw studie net afgerond
Je spreekt en schrijft vloeiend Duits, Engels en Nederlands (Frans is van voordeel op het
kantoor in Brussel)
Je werkt zelfstandig, bent gemotiveerd en communicatief vaardig

Over Messe Frankfurt Benelux
Als officiële vertegenwoordiging van de Messe Frankfurt informeren en begeleiden wij alle
(potentiële) exposanten, bezoekers en media uit Benelux met betrekking tot al onze vakbeurzen in
Duitsland en wereldwijd. Messe Frankfurt is één van `s werelds grootste vakbeursorganisatoren met
een eigen beursterrein en bijna 2.300 medewerkers wereldwijd. De Messe Frankfurt Group heeft een
globaal netwerk bestaande uit 29 dochterondernemingen en 57 internationale sales partners, met
hierdoor een aanwezigheid in meer dan 160 landen. Alleen al in 2015 organiseerde Messe Frankfurt
in totaal 132 vakbeurzen waarvan de helft buiten Frankfurt. Deze internationaal toonaangevende
vakbeurzen bieden Nederlandse bedrijven uitstekende mogelijkheden voor export, marktuitbreiding en
-verdieping en het voorblijven van de concurrentie.

Heb je interesse?
Stuur dan jouw sollicitatie met motivatiebrief en cv per e-mail aan Marlies Mekelenkamp
(marlies.mekelenkamp@messefrankfurt.nl, 0031 70 262 9071)

