
Wie zijn wij? 
Al meer dan 30 jaar maken wij prestigieuze 
magazines voor verschillende organisaties: 
vb. UCKB De Maagd Bergen op Zoom, Parkies 
Breda, Biesbosch MuseumEiland, Plopsa 
Coevorden, Golfpark De Kurenpolder, Royal 
Christmas Fair, Munnikenheide College …

Wat ga je doen? 
Je komt terecht in een supertof team van 10 
collega’s. Samen met je teamgenoot ga je 
op zoek naar regionale bedrijven die willen 
adverteren in jouw magazine. 
Jij bespreekt telefonisch met je klant de 
plaatsbepaling alsook de verschillende formules 
om te adverteren. 
Je maakt o� ertes en volgt deze op - je voert 
bestellingen in - je werkt naar deadlines toe - je 
geeft je klant een goede na service en volgt het 
administratieve gedeelte volledig op van A tot Z.  

Wie ben jij?
Leeftijd en ervaring is voor ons niet van 
belang. In ons team zitten mensen van alle 
leeftijden a� omstig uit allerlei sectoren. 
Je hebt zin in deze nieuwe uitdaging en je 
leert graag bij. Je spreekt en schrijft foutloos 
Nederlands. 

Ahja en zéker niet vergeten… Er heerst hier 
een leuke werksfeer, dus wij zijn op zoek 
naar een leuk persoon die hard kan werken 
maar ook goed kan lachen! 

Wat kan Ediat jou bieden? 
Wij gaan bij Ediat voor een persoonlijke 
aanpak in een familiale sfeer. Zo starten we 
na onze vakanties met een ontbijt, hebben 
we eindejaarsgeschenken, Sinterklaas, 
teamincentives, bedrijfsevenementen, enz.

Je komt terecht in een moderne 
werkomgeving en je krijgt een degelijke
interne opleiding zodat je kan doorgroeien
tot succesvolle verkoopmedewerker. 
Het gaat over een voltijdse, 9-to-5 baan – 
geen weekend- of avondwerk.
Je krijgt een vast contract voor 
onbepaalde duur en geniet van een mooi 
vast loon alsook een ongelimiteerde 
bonus- en provisieregeling.

VERKOOPMEDEWERKER
BREDA

HOE SOLLICITEREN? 
Mail je CV en motivatiebrief

aan Pascal Dingenouts
op p.dingenouts@ediat.nl

WWW.EDIAT.NL

JOUW TALENT, 

JOUW KEUZE,

JOUW TOEKOMST!
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maar ook goed kan lachen! De woningmarkt op metIdeale MakelaarDe Hypotheker Breda& Kern Makelaars!Drie kantoren onder één dak! Drie kantoren onder een dak. Alle vragen over de woningmarkt in Breda achter een voordeur. Of u nu een vraag heeft over een 

financiering of dat u meer wilt weten over uw droom woning, wij hebben de antwoorden. Veel vragen lopen in elkaar over en 

dan juist bent u bij ons aan het juiste adres. Meerdere specialisme onder een dak geeft direct een totaalbeeld en gaat u met 

een goed gevoel weer bij ons de deur uit. 

Te vaak misgegrepen?Voor een topprijs verkopen?Helder financieel advies? Kern Makelaars, Ideale Makelaar én De Hypotheker Breda staan voor je klaar! Neem tussen het speuren op Funda door éven 

de tijd om te lezen hoe wij zorgen dat 2021 jouw jaar op de huizenmarkt wordt. Jouw wensen zijn onze drijfveer. Of je nu 

wil dat we je van begin tot eind begeleiden bij de ver- of aankoop van jouw woning of dat we je op de achtergrond van 

advies voorzien. Of je nu je hypotheek wil wijzigen of van je woning nog meer jóuw (duurzame) plek wil maken. Elke wens 

is persoonlijk en zo is onze aandacht. In deze krant kun je lezen wie wij zijn en wat we voor jou kunnen doen, wat onze 

meerwaarde is en welke kwaliteit je van ons mag én kunt verwachten. Geen woorden maar daden, dat horen we in Breda 

niet zo graag als het om voetbal gaat, maar wat ons betreft gaat deze tekst zeker op! Lees onze woorden en we maken graag 

een afspraak met je om deze in daden om te zetten. Tot snel! 

bonus- en provisieregeling.
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Padel is de snelst groeiende sport in Nederland en enorm leuk voor spelers van alle leeftijden. 

Padel is een racketsport die veel kenmerken van tennis en squash bevat. Deze combinatie staat 

garant voor snelle en spannende rally’s.

Het speelveld van een padelbaan is te vergelijken met een tennisbaan, maar dan kleiner (20 bij 10 

meter) en heeft een omheining van glas en hekwerk. Elke speelhelft, gescheiden door een net, is 

verdeeld in twee servicevakken en een achterveld. Padel wordt over het algemeen in dubbelspel 

gespeeld en kan zowel binnen als buiten worden gespeeld.

GRATIS KENNISMAKING: padelclubalphen.nl

Padel Club Alphen | Speeldveld 1 | 5131 AW Alphen nb | +31 630810628 | info@padelclubalphen.nl 
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www.demaagd.nl
Het speelveld van een padelbaan is te vergelijken met een tennisbaan, maar dan kleiner (20 bij 10 

meter) en heeft een omheining van glas en hekwerk. Elke speelhelft, gescheiden door een net, is 

verdeeld in twee servicevakken en een achterveld. Padel wordt over het algemeen in dubbelspel 

 info@padelclubalphen.nl 

(Mede) mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten.
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We starten het nieuwe seizoen op zaterdag 2 oktober met een geweldig muzikaal optreden van de populaire groep Handsome Poets  met hun show ‘Lieve schat-ten’. Ze hebben alle grote festivals platgespeeld, van Pinkpop en Lowlands tot Concert at Sea en Vrienden van Amstel. Nu staan ze bij ons in De Kroon, hoe gaaf is dat! Een week later staat Javier Guzman met zijn cabaretshow  ‘In vertwijfeling verblijven’ op ons podium. Dat is nog maar het begin, van wat hopelijk een gezellig, vrolijk en muzikaal theaterseizoen wordt.

Alles mede mogelijk gemaakt door een toezegging van het Fonds Podiumkunsten. Alle theater - en filmvoorstellingen staan natuurlijk ook op onze website, via de agenda kun je alles nalezen. De voorstellingen worden zo georganiseerd dat de dan geldende coronamaatregelen voor theaters strikt kunnen worden nageleefd. Dit kan betekenen dat shows worden opgesplitst in twee voorstel-lingen op dezelfde dag.  Mocht dit zo zijn, dan krijg je hierover tijdig van ons een bericht. De vrijwil-ligers van Cultuurhuys De Kroon 

ontvangen je graag in ons Rabo-theater. Veel plezier bij de keuze van je favoriete voorstellingen.
Graag tot ziens!

Team Cultuurhuys De Kroon

Met trots presenteren we het theaterprogramma van het seizoen 2021-2022 van Cultuurhuys 

De Kroon. Het programma bevat alle vaste elementen, met veel aandacht voor muziek, 

van de intieme zondagmiddag concerten tot en met de grotere muziekavonden met sta-

concerten waaronder natuurlijk ook de inmiddels bekende Bluesavond in De Kroon. Verder 

in het programma:  cabaret door bekende en op dit moment nog minder bekende namen 

en de middag- en avondfilms die op een vast publiek kunnen rekenen. Ook de populaire 

pubquizzen staan weer op de agenda.  

  Bestel nu je tickets onlineTheaterprogramma 2021-2022

www.cultuurhuysdekroon.nlJOUW KEUZE,

JOUW TOEKOMST!
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Burgemeester Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen (ZH)
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Burgemeester Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen (ZH)

PROGRAMMA


