
Op de Zaanse Schans en in het Zaans Museum ervaar je dat de Zaanstreek een bijzondere plek is. 
Op de wereldberoemde Zaanse Schans staat het verhaal van molens, ambachten en houten groene 
huizen centraal.  
 
Voor de afdeling Sales zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair sales & events  
 
Wat ga je doen? 
De afdeling sales verzorgt alle arrangementen (b2b & b2c), rondleidingen, zaalverhuur en events op 
de Zaanse Schans en in het Zaans Museum. Je werkt nauw samen met de Sales Manager en met 
partners op de Zaanse Schans en in de Zaanstreek. Je werkzaamheden variëren van het inplannen 
van gidsen voor rondleidingen in vijf talen, het mede-organiseren van grote (bedrijfs)events tot het 
maken van offertes voor zakelijke relaties.  
 

• Je ondersteunt bij acquisitie met telefonische verkoop, nabellen van mailingen en persoonlijke 
bezoeken; 

• Je beantwoordt informatieaanvragen die binnenkomen per telefoon, post of e-mail; 
• Je bereidt offertes voor. Je krijgt naarmate je stage vordert de mogelijkheid zelfstandig een 

aantal salestrajecten op te pakken; 
• Je verwerkt boekingen in het reserveringsysteem (SEM) en bereidt werkbrieven voor 

verschillende afdelingen. Je werkt nauw samen met de Teamleiders front-office en 
floormanagers; 

• Je ondersteunt het team op operationeel niveau en naarmate je stage vordert krijg je de 
mogelijkheid zelfstandig events te begeleiden; 

• Je doet onderzoek naar nieuwe commerciële mogelijkheden binnen het huidige concept. 
 
 
Dit breng je mee 
 

• Je volgt een opleiding (MBO 4 of HBO) in de richting van Hospitality Management of 
Commerciële Economie of iets anders in deze richting; 

• Je hebt affiniteit met sales, marketing en toerisme en je wilt je hier graag verder in 
ontwikkelen. Commerciële ervaring en ervaring met acquisitie werkt in je voordeel bij 
solliciteren; 

• Je vindt het leuk om samen met een team te werken naar een commerciële target; 
• Je bent enthousiast, je hebt een grote dosis vindingrijkheid en je bent stressbestendig; 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in zowel woord als geschrift; 

 
 
Wij bieden 
 

• Uitdagende en inspirerende stageomgeving op toeristische en culturele A-locatie; 
• Stagevergoeding van € 200 per maand; 
• Vakantiedagen naar rato; 
• Collegiaal & gezellig team. 

 
Elk jaar verwelkomen wij tientallen studenten op MBO, HBO en universitair niveau. Je kunt rekenen op 
een inhoudelijke stage waarbij je zelfstandig werkt, onder begeleiding van een stagebegeleider. Ook 
krijg je de mogelijkheid om een of meerdere dagen mee te lopen op een andere afdeling.  
 
Wat voor jou? Mail je cv en een beknopte motivatie (1 alinea) naar Inge Stegeman (HR-
adviseur) i.stegeman@zaansmuseum.nl.  
 


