	
  

Gezocht: Enthousiaste & intelligente bijbaanbellers
Heb jij ervaring met callcenter werk, ben je opgeleid op HBO/WO niveau en zoek je een uitdagende
nieuwe job in de Amsterdamse startup scene? Wij zoeken intelligente en pragmatische call center
pro’s die ons willen helpen in korte tijd een nieuwe bedrijfstak te lanceren.

Wij zijn Startup Studio Nescio
Met ons jonge en snelgroeiende bedrijf maken we internetproducten en zijn we actief in PR & journalistiek. Bij Nescio
ben je onderdeel van een professioneel en ambitieus team, werk je vanuit een fijn kantoor in hartje Amsterdam en
geniet je dagelijks van heerlijke lunches en een mooi dakterras. Je verdient een marktconform salaris en boven alles: je
leert in korte tijd alles over ondernemerschap, PR en journalistiek! En ohja, onze rooftop-parties zijn legendarisch.
Onze huidige startups zijn Smart.pr, Nouncy.com en Journa.com. Binnen nu en een half jaar komt daar Persfilter.nl bij:
een tweezijdig platform voor PR & journalistiek. Het is een schitterende uitdaging om dit platform in no-time live te
krijgen. Een uitdaging waar we jouw energie en doorzettingsvermogen goed bij kunnen gebruiken!

Jouw werkzaamheden
Om Persfilter.nl tot een succes te maken, creëren we de komende maanden een betrokken groep journalisten bij dit
merk. Hiervoor zetten we allerlei middelen in: mail, telefoon, onderzoek, bezoekjes aan redacties. Jouw primaire rol is
het versterken van het belteam. Je zult dus veel journalisten en redacties bellen, hen vragen naar hun manier van
werken, hun voorkeuren in kaart brengen. Dit alles leg je vast in handige softwaresystemen. Met je team leer je zo onthe-fly en documenteer je samen de belangrijkste inzichten en best practices. Je maakt je eigen baan.
De context van je job is namelijk dat we in de opstartfase zitten van Persfilter.nl. Een buitenkans, want dit betekent dat
je ook met de andere gebieden van het Persfilter project in aanraking komt. Een uitgelezen mogelijkheid dus om in het
diepe te springen en alles te leren over ondernemerschap, software en journalistiek. Dit bovendien samen met een
team van fijne collega’s en een unieke werksfeer (in a good way!).

Jouw profiel
Je bent opgeleid op HBO/WO niveau, je luistert goed, bent een doorzetter, denkt creatief en bent quick on your feet. Ook
werk je zeer nauwkeurig en doortastend, geniet je van een vlotte teamdynamiek en kun je werken op strakke timelines.
Tenslotte ben je enthousiast en vind je het leuk om snel te schakelen bij onvoorziene omstandigheden.
Het is een pré wanneer je daarnaast ervaring hebt met call center werk en/of straatverkoop (bijvoorbeeld van kranten!).
Ook helpt het wanneer je ervaring hebt met het verwerken van grotere hoeveelheden data, je interesse hebt in (het
toepassen van) gesprekstechnieken en wanneer je affiniteit hebt met PR en journalistiek. Je bent tenminste 15 uur per
week beschikbaar in het centrum van Amsterdam en je bezit een eigen laptop.

Klinkt interessant?
Waar wacht je nog op? Wij horen die zoetgevooisde stem liever gisteren dan vandaag! Bel ons op 020 751 66 29. Mailen
mag ook: stuur in dat geval heel graag een CV en een korte motivatie naar mark@nescio.co.
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