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MT MediaGroep, bekend van onder meer Sprout en Management Team (MT), is actief in publishing, 

contentmarketing en e-commerce. De afdeling e-commerce wil ondernemers, directeuren en managers 

bijstaan in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling door hen de beste trainingen en opleidingen aan te 

bieden. We doen dat via de e-commerce platformen BesteBusinessEvents.nl, BesteBusinessOpleidingen.nl en 

BesteBusinessTrainingen.nl. Meer productcategorieën komen eraan.  

Voor onze bestaande platformen zijn we op zoek naar een (fulltime)  

partnermanager & opleidingsadviseur (m/v)  

We zoeken een communicatieve duizendpoot die er lol in heeft klanten blij te maken, zowel aan leverancier- 

als aan de klantzijde. Kritische succesfactoren hierbij zijn: 

 Proactieve houding 

 Goede communicatievaardigheden  

 Een commerciële drive 

Functieomschrijving 

De ideale kandidaat heeft ervaring op het gebied van pr of klantenservice. Je bent … 

 de ideale gesprekspartner voor leveranciers van producten, reeds bestaand als nieuw. 

 het gezicht van onze platformen. Je bent de (studie)adviseur die de klant kan helpen bij het vinden van 

het juiste product.  

 verantwoordelijk voor de (snelle) communicatie met klanten. Dit kunnen reeds geconverteerde 

klanten zijn die meer informatie over hun bestelling willen hebben of potentiële klanten die net dat 

laatste zetje nodig hebben om te converteren.  

Taken 

 Contact onderhouden met de huidige partners of leveranciers 

 Werven van nieuwe partners / productcategorieën. 

 Aansturen van de redactie op basis van beschikbare content en focus op basis van prio’s. 

 Aanspreekpunt als studieadviseur (telefonisch en e-mail) 

 Intermediair klant en opleider 

 (telefonisch) Opvolgen leads (bijvoorbeeld brochure downloads) 

Wij bieden 

Wij bieden je een team van betrokken en kundige collega’s. We sturen op output en geven jou de ruimte om 

zelf beslissingen te nemen en je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, daar hoort een 

opleidingsprogramma en on-the-job coaching bij. De werksfeer is informeel, we gaan rechtdoorzee met elkaar 

om, iedereen kan zichzelf zijn en we vieren graag successen met elkaar.  En dat allemaal vanuit een fijn 

industrieel kantoor in de Kauwgomballenfabriek in Amsterdam, goeie koffie, een goeie gezamenlijke lunch, 

maandelijkse borrels, een jaarlijkse BBQ en een ongekend gezellig kerstuitje. 

Interesse?  

Heb jij trek om mee te bouwen aan mediamerken met impact voor ondernemers en managers bij het leukste 

mediabedrijf in B2B? Neem dan contact op met Marco Hardes, 020 262 0713 of stuur hem een e-mail met een 

korte motivatie (marco@mtmediagroep.nl). 
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