
 

 

       

 
 

Sales meewerkende stage (20 weken- 800u) 

 
Wie zijn wij? 
SIS Leisure Group is de overkoepelende naam van de bedrijven: Skidôme Rucphen, Skidôme 
Terneuzen, Icekart Rucphen en Indoor Skydive en beschikt over het keurmerk “beste werkgever 
2017-2018”. SIS Leisure Group weet zich goed te onderscheiden van andere spelers, met het 
totaalpakket van activiteiten dat wij kunnen aanbieden voor bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten, 
incentives en sporters. 
 
Skidôme 
Skidôme is het eerste indoor ski en snowboard centrum in Nederland centrum met èchte sneeuw. 
Met onze vestigingen in Rucphen en Terneuzen bedienen wij zowel de Nederlandse als Vlaamse 
markt. Jaarlijks komen er vele gasten op onze locaties voor ski- en snowboardcursussen, 
bedrijfsuitjes, kinderfeestjes, vrijgezellenfeesten of een dagje wintersportplezier met het hele gezin.  
 
Icekart Rucphen  
Icekart Rucphen is de eerste en enige permanente indoor ijskartbaan van Europa waar je kunt karten 
op echt ijs. Een unieke en originele activiteit om te beleven en te ervaren. IJskarten doe je in speciale 
elektrisch aangedreven karts voorzien van spikebanden. Tijdens een drift sessie glijd je over het ijs 
en maak je bochten door te driften. Alles draait dus om timing en behendigheid, maar vooral om de 
fun! 
 
Indoor Skydive  
Indoor Skydive Roosendaal is het eerste indoor skydive center van de Benelux. Met het indoor 
skydiven bieden wij een uniek product in de leisure branche. Bij ons beleef je het gevoel van een 
skydive, maar dan indoor.  Daarnaast biedt Indoor Skydive Roosendaal als eerste en enige in de 
Benelux de mogelijkheid om te indoor skydiven met een VR bril. Hiermee voel je niet alleen hoe het 
is om uit een vliegtuig te springen, je ziet het ook! 
 
Meer informatie over onze bedrijven vind je op www.skidome.nl, www.icekartrucphen.nl en  
www.indoorskydive.com. 
 
 

Wat doet een stagiair(e) sales:  
Als stagiair sales ben je werkzaam op onze salesafdeling, waar je je met name bezig houdt met 
events voor de zakelijke en scholenmarkt uit met name Nederland en Vlaanderen. Taken: 

❆ Verkoopgesprekken voeren waarbij je begeleiding krijgt van een accountmanager  

❆ Groepsreserveringen inplannen in ons reserveringssysteem  

❆ Lopende offerte trajecten beheren  

❆ Deelname aan beurzen en netwerkborrels  

❆ Administratieve ondersteuning bieden aan de accountmanagers  

❆ Meedenken met en anticiperen op activiteiten voor de lange termijn  

http://www.skidome.nl/
http://www.icekartrucphen.nl/
http://www.indoorskydive.com/


 

 

       

 
 

❆ Onderzoek naar nieuwe markten, partners en/of verkoopkanalen  

❆ Je werkt in een dynamische omgeving en in een gedreven team van accountmanagers  

❆ Voor deze stage zoeken wij een harde werker die accuratesse koppelt aan een zelfstandige 
werkhouding 

❆ Op drie verschillende locaties werken met als hoofdkantoor Roosendaal.  
 
 
Wie ben jij? 
- Je wilt graag stage lopen bij het  leukste  bedrijf van Nederland; 
- Op zoek naar een derdejaars praktijkstage (HBO commerciële economie of vrijetijdsmanagement);  
- Heel sociaal en wel in voor een feestje;  
- Iemand met goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden; 
- Commercieel gedreven, enthousiast, energiek, zelfstandig en proactief; 
- Gastgerichtheid  zit in je natuurlijke aard; 
- Wel in voor een geintje; 
- Een echte teamplayer; 
- Affiniteit met de wintersport en/of vrijetijdssector is een grote pré. 
- Iemand met een passie voor sales! 
 
Wanneer is de stage periode?  
Periode september 2018 – januari 2019. 
 
Waar loop je stage? 

Op het hoofkantoor in Roosendaal bij Indoor Skydive Roosendaal. Daarnaast ga je één keer per week 
mee naar de andere locaties; Skidôme Rucphen en Skidôme Terneuzen. 
 
 
Dan mag je ook iets terug verwachten! Daarom bieden wij jou:  
- Een stageplaats binnen een jong, dynamisch, energiek en gezellig team  
- Intensieve en vakkundige begeleiding  
- Een stagevergoeding conform de huidige normen  
- Een mooie toevoeging op jouw CV  
- Een heerlijke, informele werksfeer  
- Op z’n tijd een borreltje! #vrimibo  
 
 
Is dit iets voor jou? 
Ga jij de uitdaging aan? Stuur dan je CV met motivatiebrief, ter attentie van Daniёlle Laurijsse, naar 
personeel@sis-leisuregroup.nl. De sluitingsdatum van deze vacature is 30 juni 2018. 
 
 
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:personeel@sis-leisuregroup.nl

