
Inside Sales  
Proeve Select is een onafhankelijke, automotive dienstverlener voor de particuliere en 
zakelijke markt. Als automotive intermediair helpen wij klanten in hun zoektocht naar een 
nieuwe of gebruikte auto. Middels een breed netwerk in automotive, kunnen wij als 
bemiddelaar een compleet en overzichtelijk mobiliteitsplan op maat bieden voor aanschaf, 
lease of financieringen.Vanwege onze groei zijn wij op zoek naar een stagiaire Commercieel 
Medewerker Binnendienst met ambitie. 

Standplaats 
Zaandam 
 
De functie 
Als stagiaire Commercieel Medewerker Binnendienst (Inside Sales) bij Proeve Select ga jij 
leren hoe het contact tussen de leasemaatschappij, het autobedrijf en onze klant verloopt en 
je hier zelf ook mee bezig houden. Hierbij zul je vragen beantwoorden over o.a. de 
verschillende mogelijkheden qua financiering, leveringen, prijzen en offertes. Je hebt een 
praktische aanpak om je eigen succes te bepalen, doelen te bereiken en te overtreffen. Met 
een klantgerichte instelling weet jij de vraag van de klant op juiste waarde te schatten en 
bedien je onze klanten zodanig dat ze met een tevreden gevoel een keuze voor een 
financiering kunnen maken. Je werkt nauw samen met de Cliënt Manager om alle soorten 
klantvragen te realiseren. Ook werk je mee aan de optimalisatie van interne processen en 
draag jij zorg voor de nodige administratieve werkzaamheden. 
 
Salaris 
Een stagevergoeding van €150,- per maand in combinatie met een interessante 
bonusregeling. 
 
Onze ideale kandidaat 

o Je volgt momenteel een mbo of hbo-opleiding in de richting van sales, marketing of 
vergelijkbaar 

o Je bent minimaal 3 maanden beschikbaar 
o Je bent beschikbaar om minimaal 4 dagen in de week mee te werken binnen het 

team 
o Je bent goed in timemanagement, flexibel en je bent stressbestendig 
o Affiniteit met- of ervaring in de autobranche is wenselijk 
o Je bent leergierig en bereid om actief mee te werken binnen het team als volwaardig 

medewerker 
 
Wat bieden wij jou 

o Een aantrekkelijke stagevergoeding met bonussen 
o Een leerzame stageplaats bij een snelgroeiend bedrijf waar veel ruimte is voor 

persoonlijke ontwikkeling 
o Een afwisseling van kantoorwerk en op pad gaan naar dealers en het meegaan naar 

leveringen van auto’s 
o Tijd en begeleiding voor een leuke stage opdracht 
o Een gedreven team waar jij ook input mag leveren voor eigen inbreng en ideeën 

 
Reageer direct! 
Ben je enthousiast geworden voor de functie stagiaire Commercieel Medewerker 
Binnendienst? Graag ontvangen we je motivatiebrief en CV. Je kunt deze sturen 
naar demi@proeveselect. Voor meer informatie kun je bellen naar Demi van Baaijen, 
bereikbaar op 06 - 21 94 07 08. 


