Intertaal is actief als leverancier, uitgeverij en importeur van actueel taalstudiemateriaal voor
onderwijs en beroep. In de loop der jaren is Intertaal uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf waar 30
professionele werknemers dagelijks actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van studiemateriaal,
verkoop en dienstverlening aan onze klanten.
Intertaal zoekt voor de afdeling advies en promotie van de uitgeverij een

educatief adviseur Frans m/v
Functiebeschrijving: Als educatief adviseur ben je verantwoordelijk voor de actieve verkoop en
promotie van taallesmethoden en aanvullende lesmaterialen in het voortgezet, beroeps- en
volwassenenonderwijs door het hele land.
De taken bestaan uit:









presenteren van de uitgeverijproducten aan docenten bij persoonlijk bezoek aan opleidingen,
op studiedagen en congressen
adviseren van docenten bij het maken van hun titelkeuze (ook per telefoon en of e-mail)
actief de verkoopmogelijkheden in de onderwijsmarkt onderzoeken en daar gerichte acties op
ondernemen
signaleren van productwensen in de markt
marketingplannen initiëren en uitvoeren
de aandacht ligt vooral op de Franse uitgeverijproducten, maar je wordt ook ingezet voor de
andere talen
alle contactinformatie verwerken in het klantrelatiesysteem
contacten onderhouden met de redactie en de verkoopafdeling

Functie-eisen:












afgeronde universitaire taalstudie Frans
kennis van een andere vreemde taal is een pré
daarnaast uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift
werkervaring in het onderwijs is een pré
kennis van de nieuwste didactische ontwikkelingen
commerciële ervaring en een klantgerichte instelling
zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken
initiatiefrijk
rijbewijs B is vereist
ervaring met MS Office
bereid zijn om incidenteel ook in het weekend te werken op beurzen en met congressen.

Wat krijg je ervoor? Een leuke, veelzijdige buitendienstfunctie voor 4 of 5 dagen in de week bij een
commercieel, informeel en dynamisch bedrijf. Een goed primair en secundair
arbeidsvoorwaardenpakket. De standplaats is Almere.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur je brief met curriculum vitae naar Intertaal bv, t.a.v. mevrouw R. Munnikes. E-mail:
sollicitaties@intertaal.nl. Kijk voor meer informatie op www.intertaal.nl of stel je vraag op bovenstaand
e-mailadres.
Deze vacature wordt in eigen beheer afgehandeld en wordt niet bij externe W & S bureaus uitgezet.

