
SALES & DIGITAL MARKETING MANAGER  

Als Sales & Digital Marketing Manager bij Artventura ben jij verantwoordelijk voor het uitrollen van de 
sales afdeling. Samen met het management team stel jij een plan op werk je de sales strategie uit. Je 
maakt gebruik van je kennis en ervaring in de branche en laat geen enkel aspect van Digital Marketing 
en Sales onbelicht.  

DIT IS WAT WIJ TE BIEDEN HEBBEN 
• Een uitdagende werkomgeving die past bij jouw ambities 
• Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng 
• Werken voor de meest bijzondere en uiteenlopende (internationale) klanten én je eigen 

netwerk 
• Een fijne vaste werkplek, van alle gemakken voorzien op ons nieuwe kantoor in Amsterdam 

Noord 
• Veel variatie, geen event of klant is hetzelfde 
• Een jong maar ervaren team wat 100% klaar staat om te knallen  
• Een marktconform salaris  

JOUW WERKZAAMHEDEN 
• Het opstellen en uitrollen van de volledige sales en digital marketing strategie van Artventura 
• Het juist inzetten van (digital) marketing instrumenten ten behoeve van de (online) 

zichtbaarheid van Artventura met het doel naamsbekendheid te vergroten en meer sales te 
genereren  

• Monitoren, rapporteren en bijsturen van de sales en digital marketing strategie in overleg met 
het management team  

• Actieve accusatie; het voortouw nemen in het initiëren van bv meetings of events tbv sales en 
relaties 

• Professionaliseren en stroomlijnen van sales processen en documenten 
• Het begeleiden van sales trajecten met bestaande en nieuwe relaties 
• Zorg dragen voor volledige en duidelijke overdracht naar het productieteam 
• Relatiebeheer en after-sales  

JOUW PROFIEL 
• Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in sales en/of digital marketing, bij voorkeur in de party-

catering of evenementenbranche  
• Je hebt een groot netwerk en bent bekend met de stake holders binnen de branche 
• Je werkt zelfstandig en durft initiatief te nemen en hebt ervaring met samenwerken met 

verschillende teams binnen een organisatie 
• Je werkt netjes en gestructureerd 
• Je bent altijd op de hoogte van de laatste trends op het gebied van evenementen  
• Je bent minimaal 24-36uur per week beschikbaar 
• Je bent bij voorkeur wonend in Amsterdam of omgeving en in het bezit van rijbewijs-B 

SOLLICITEREN?  
Mail jouw motivatie en cv naar amy@art-ventura.nl


