
Fancee Nederland is de snelst groeiende 
ticketingbureau van Nederland, die zich 
bezighoudt met topevenementen zoals FunX 
Music Awards of Free Your Mind festival. 

Voor onze opdrachtgevers bieden wij graag méér 
dan alleen tickets. Wij faciliteren graag in extra 
service en ontzorgen graag!

Fancee gelooft in de kracht van verbinding en 
connectie en klantvriendelijkheid, en boven alles: 

Doen en leren wat je leuk vindt en wat bij je 
past!

Wij hebben dan ook de 2 stageplekken in de rol als:

SALES SUPPORT 
(dus wees er snel bij)

In de Sales Support bij Fancee Nederland leer je 
om te gaan met klanten en het onderhouden van 
o.a relatiebeheer. Je schakelt tussen sales en 
administratieve werkzaamheden.

Tussen de werkzaamheden door beantwoord je 
vragen van onze klanten die betrekking hebben 
met de ticketsale. Dit kan zowel telefonisch als per 
mail. 

Ook ben je commercieel bezig om klanten te 
benaderen voor onze producten van onze data 
warehousingpakket die bestaat uit verschillende 
producten die te maken hebben met het 
verzamelen van verschillende data. Je bent 
een teamspeler die sales en administratieve 
vaardigheden goed met elkaar kan combineren.
Niet alleen bij je team maar ook bij de klanten om 
ervoor te zorgen dat ze de beste aandacht krijgen.

Fancee werkt met hun klanten met een dashboard 
systeem waardoor klanten binnen 10 minuten 
hun event met tickets online kunnen gaan. Hierin 
word jij geleerd om de klanten uitleg te geven en 
assistentie te bieden waar nodig.

STAGE LOPEN ÉN 
ERVARING OP DOEN 
IN 1 VAN DE LEUKSTE 
BRANCHES? 

Dat kan bij Fancee Nederland.



Wat wij bieden
• Een professionele stageplek met optimale 
 begeleiding van ons salesteam.
• Een gezellige leuke stageplek met een leuk 
 team.
• Werken op een mooie locatie en pand. 
 (Uitkijkend op de Kuip)
• De mogelijkheid tot het behouden van een 
 leuke vaste baan na je stage.
• Een leuke vergoeding wanneer je bepaalde 
 doelstellingen hebt behaald

Wat wij verwachten
• Een energieke leergierige stagair die graag wilt 
 leren en oppakken
• Een communicatief sterk persoon die goed kan 
 luisteren
• Pragmatisch en oplossingsgericht
• Makkelijk kan werken met een digitaal 
 dashboard 
• Geordend werkt en volgens planning haar 
 taken afwerkt 

HEB JE INTERESSE IN DEZE 

FUNCTIE EN GA JIJ DEZE 

UITDAGING AAN?

Stuur dan je Curriculum Vitae met 
motiverende brief z.s.m. naar Cheryl Timmer 
(HR manager), careers@wearefancee.com

* Aquisitie naar aanleiding van deze vacature is 
niet gewenst.


