Piano’s Maene Alkmaar zoekt versterking…
Piano’s Maene is één van de grootste pianobedrijven in Europa. Door onze groei zijn we op zoek naar
een gemotiveerde en gepassioneerde pianoconsultant voor deze Nederlandse vestiging in Alkmaar.

Functieomschrijving
Verkoopadviseur piano’s en vleugels / Manager concertverhuur
Als verkoopadviseur piano’s en vleugels adviseer je muzikanten/pianisten en begeleid je hen in het
zoeken naar, en het aankopen van het voor hen best passende instrument. Je volgt deze dossiers ook
verder administratief op. Je legt daarnaast contacten met professionele toppianisten, conservatoria
en concertzalen. Naast verkoopadviseur ben je verantwoordelijk voor de afdeling concertverhuur. Je
volgt daarbij evenementen en concertverhuringen op. We verwachten professionaliteit en kennis van
het vakgebied (muziek). De mogelijkheid bestaat om op termijn door te groeien.

Profiel
Opleidingsniveau:

Opleidingsniveau HBO of gelijkwaardig door ervaring

Persoonlijkheid:

Extravert, sociaal vaardig en communicatief
Positief denker, constructief en oplossingsgericht
o Bevlogen, gepassioneerd
o Commercieel talent en teamplayer
o
o

Specifieke kennis en vaardigheden:
o
o
o
o

Piano kunnen spelen op (hoog) niveau. Je komt immers in contact met de beste pianisten
Affiniteit met (piano)muziek, muziekgeschiedenis, toetsinstrumenten en pianisten
Kennis van Microsoft Office (Word en Excel). Je zal verder worden opgeleid op het gebied
van specifieke informatica-tools (o.a. Microsoft Dynamics Navision)
Talenkennis: Nederlands en Engels

Setting
o
o
o
o
o
o

Je werkt in een groeiend familiebedrijf, in een team van ruim 90 collega’s in Nederland en
België. De passie voor de piano is de drijvende kracht
Je vaste werkplaats bevindt zich in Alkmaar. Je opereert in een inspirerende en creatieve
werkomgeving, in een horizontale structuur
Je werkt van dinsdag t/m zaterdag van 10:00 – 18:00 uur. Zondag en maandag ben je vrij
Er worden interne opleidingen aangeboden op het gebied van specifieke pianokennis
Je rapporteert aan de sales & marketingmanager
Onmiddellijke indiensttreding mogelijk
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