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Wij zijn een informele adviesorganisatie op het gebied van duurzaam ontwikkelen en veranderen van 

organisaties en hun medewerkers. Daarnaast bieden wij diensten aan op het gebied van re-integratie, 

outplacement en tijdelijke ondersteuning op HR vraagstukken. 

 

Passus Advies is sterk in ontwikkeling en hierdoor is de behoefte aan een uitbreiding op onze afdeling 

Sales ontstaan. Het betreft een nieuwe functie waardoor er een grote mate van zelfstandigheid gevraagd 

wordt om de functie vorm te geven.  

 

Wat ga je onder andere doen? 

• Algehele ondersteuning van de Sales afdeling en rechterhand (Sales) Directeur; 

• Het voorbereiden van salesactiviteiten; 

• Administratieve salestaken, zoals opstellen offertes; 

• Pro actief te woord staan van (potentiële) klanten; 

• Actief meewerken aan de marketingstrategie om verdere bedrijfsgroei mogelijk te maken; 

• Verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de marketingactiviteiten; 

• Het regelen en de ontwerpbegeleiding van de website, drukwerk, presentaties, standaard 

documenten, etc.; 

• Het verzorgen van externe communicatie in de vorm van nieuwsbrieven of andere middelen 

richting onze relaties; 

• Passus Advies verder positioneren op Social Media. 

 

Wat heb jij in huis? 

• Minimaal afgeronde MBO+ / HBO opleiding (recent afgestudeerd, prima!) 

• Opleiding in de richting van Commerciële Economie/Marketing & Communicatie of soortgelijk 

• Proactief, initiatiefrijk en flexibel   

• Zelfstandig en teamplayer 

• Spontane persoonlijkheid met gevoel voor humor 

• Je gaat een uitdaging niet uit de weg 

 

Wat bieden wij?  

Passus Advies is een enthousiaste, ambitieuze organisatie. Er heerst een informele sfeer en plezier in het 

werk staat hoog aangeschreven. Meedenken met de organisatie wordt gestimuleerd en 

ontwikkelingsmogelijkheden zijn aanwezig. We bieden marktconforme arbeidsvoorwaarden.  

 

Is deze functie op jouw lijf geschreven? 

Stuur dan jouw curriculum vitae inclusief motivatie naar info@passusadvies.nl  

Heb je vragen? Stel ze gerust door contact op te nemen met Casper Robben, Directeur  (06-18 63 54 86). 

Op onze site www.passusadvies.nl kun je uitgebreid lezen over onze organisatie.  


