
 
Commercieel talent gezocht   
Ben jij een commercieel talent dat met passie, gedrevenheid en een tikje brutaliteit met ons de markt op zijn 
kop wilt zetten? Zie jij werken bij een startup als de kans om in een klein team al jouw talenten te ontplooiien? 
Ben jij gek op feestjes en kan je niet wachten om je hobby met je werk te combineren? 

Als Commercieel manager bij Solidd ben je verantwoordelijk voor het uitbouwen en verder ontdekken van onze 
afzetmarkt. Je houdt trends en ontwikkelingen op de markt nauwlettend in de gaten, je creëert kansen en 
speelt hier strategisch op in. Je weet als geen ander ons verhaal aan de markt over te brengen en doet dit 
overtuigend met enthousistme en passie. Relatiemanagent is niks nieuws voor jou, je weet klanten naast een 
passend voorstel te bieden ook blijvend te binden.  

Wat bied jij ons?  

Wij zijn op zoek naar een sociale salestijger die houdt van een feestje maar met een ongekende salesdrive! 

Verder: 

• Ben je ambitieus, proactief en zelfstandig; 
• Ben je flexibel, commercieel en verantwoordelijk;  
• Ben je in het bezit van je rijbewijs B; 
• Heb je doorzettingsvermogen; 
• Heb je minimaal MBO + werk- en denkniveau;  
• Heb je minimaal 2-3 jaar werkervaring. 

 
Wat bieden wij jou? 

• De kans om van meet af aan onderdeel te zijn van een ambitieuze onderneming;  
• Zelfontplooiing, onder andere door middel van coaching- en trainingstrajecten; 
• All Access in de wereld van feestjes, evenementen en festivals; 
• Een marktconform basissalaris & zeer goede bonusregeling. 

 
Sollidd 

Sollidd is een inventief ticketingbedrijf, een technisch innovatief platform. Wij hebben veel kennis van de markt 
en brengen met veel plezier onze producten en diensten aan de man. Sollidd is gevestigd in Amsterdam, het 
hart van de festival en evenementen wereld!  

Solliciteren 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Ben je 40 uur per week en flexibel inzetbaar en woon je in de omgeving 
van Amsterdam? Stuur dan je cv en korte motivatie onder vermelding van ‘Commercieel manager Sollidd’ 
naar willem@sollidd.nl. Heb je vragen over de vacature? Drop us a line… 

Stay Sollidd! 

 

p.s. We hebben begrip voor acquisitie, maar zijn hier niet in geïnteresseerd.  


