
 

  

 

 

 

 

Als Salesspecialist voor ons TapeMyDay team heb je een echte wereldbaan, letterlijk en 

figuurlijk!  

Stel je het volgende voor: je surft op internet naar nieuwe leads en vanuit je rechter 

ooghoek zie je opeens een reclame voor een cruise-vakantie. Uiteraard ga je niet meteen 

verlof aan vragen maar je bent wel erg benieuwd wat er nu zoal te doen is op zo’n schip. 

Wow, karten op een cruiseschip…hoe spectaculair is dat! Je kunt je voorstellen dat gasten 

hier alles over willen vertellen tegen het thuisfront en dat is exact waar jij voor gaat zorgen! 

Jij zorgt er voor dat de meest waardevolle, spectaculaire, unieke, opwindende en 

memorabele herinneringen nooit verloren gaan. 

Te mooi voor woorden? Echt niet, inmiddels draaien onze systemen op diverse cruise 

schepen, in pret- en klimparken in Europa, Azië en in The States én zijn we te vinden op een 

privé eiland met een bounty-achtig karakter.  

 

Wie zijn wij: 

Wij zijn TapeMyDay (TMD) een onderdeel van GDO BV te Eygelshoven. Wij zijn een 

gevarieerde groep mensen die zich bezig houden met het bedenken en ontwikkelen van 

multimedia concepten (zowel hardware als software) in de breedste zin van het woord. Wij 

zijn ook techneuten met passie die zich eveneens bezig houden met automatisering binnen 

de machinebouw én onze technologische kennis op diverse andere innovatieve projecten 

inzetten. 

 

Wat ga je doen: 

Jouw hoofdtaak bestaat enerzijds uit het verder uitbouwen van onze bestaande 

klantenkring en anderzijds het actief winnen van nieuwe klanten. Zoals hierboven al te lezen 

is bevindt ons klantensegment zich in de evenementenbranche en vrijetijdsindustrie. Van 

pretpark tot muziekfestival en van dierentuin tot sportevenement en alles daar tussen in. 

  

Zorg jij voor de perfecte belevenis? 

Sales Professional m/v 



 

  

Welke verantwoordelijkheden heb je nog meer? 

 

 Je realiseert commerciële doelstellingen en targets 

 Je gaat je bezig houden met de verdere uitbouw van ons klantenbestand met als 

doel het genereren van omzetverhoging. 

 Actief prospecteren en werving van nieuwe opdrachten zowel nationaal als 

internationaal 

 Je bent in staat om de wensen van de klant om te zetten naar een op maat gemaakt 

voorstel 

 Je geeft presentaties en demo’s om ons product verder te promoten 

 

Wat breng je mee?  

 

 Bij voorkeur heb je een netwerk en ervaring in de evenementenbranche of 

vrijetijdsindustrie. Heb je dat niet, maar heb je wel een sterke affiniteit met deze 

branche staan we daar natuurlijk ook voor open. 

 Je hebt er geen moeite mee om koud te acquireren, jij laat je niet snel afschepen. 

 Je beschikt over goede onderhandelingscapaciteiten en uitstekende communicatieve 

vaardigheden 

 Naast een perfecte beheersing van de Nederlandse taal, beheers je ook de Engelse 

taal in woord en geschrift. 

 Verder ben je ondernemend, pro-actief  en gedreven. Jij wordt gelukkig van sales en 

je gaat geen uitdaging uit de weg. Wij zoeken niet de kandidaat met de meeste 

ervaring maar wel de kandidaat met de meeste passie voor het vak. 

 Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en je bent bereid om te reizen voor 

jouw werk. 

 

Wat hebben wij jou te bieden: 

 

 Een baan als geen ander. Je komt op de meest fantastische plekken ter wereld en je 

hebt ze ook nog eens zelf uitgezocht. 

 Een inspirerende werkomgeving. Ons hoofdkantoor is te vinden in Eygelshoven en is 

te omschrijven als modern industrieel (oftewel een stoere plek om te zijn). 

 Een passend salaris aangevuld met een mooi bonus systeem 

 40 verlofdagen bij een fulltime dienstverband 

 Reiskosten- en pensioenregeling 

 Je krijgt optimaal de kans om jouw talent verder te ontplooien 

 Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open. 

 Bij ons mag je altijd jezelf zijn. We moedigen het zelfs actief aan! 

 

Interesse? Neem dan contact op met: Wendy Meys via wendy.meys@gdo-bv.com,  

Of bel voor meer informatie: 045-5464770 
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