
WHO IS SAM? 
Sam is op-en-top Eindhovenaar, heeft in zijn leven menig reis gemaakt, maar blijft toch altijd 
verknocht aan zijn Eindje! Hier gunnen we elkaar tenminste nog wat, en hier kan Sam meegroeien met 
een stad vol dynamiek. Een plek met het potentieel van een wereldstad, maar de werksfeer van een 
bourgondisch hardwerkend dorp. 

Perfect voor Sam, want Sam is geen type 9 tot 5 tikken achter de laptop. Sam gaat liever op pad, langs klanten, 
langs inspiratiesessies, tussendoor een cappuccino (met havermelk) oppikken en zo de volgende meeting in. 
Eén ding staat centraal voor Sam tijdens een werkdag: mensen helpen. Hij bloeit op in contact met 
verschillende opdrachtgevers en de mensen erachter. Net dat beetje extra doen voor hen is voor hem dan 
ook de normaalste zaak van de wereld. Als Sam eenmaal ergens voor gaat, doet hij het vol overtuiging. Fouten 
maakt iedereen, Sam is geen uitzondering, maar bij de pakken neerzitten is niets voor hem. Hup! Leren van 
die misstap en doorgaan. 

SAM & STRIJP 
Daarnaast heeft Sam met verwondering gezien hoe Strijp is uitgegroeid tot creatieve hotspot. Waar hij vroe-
ger alleen op zijn skateboard sprong in AREA 51, hopt hij ondertussen bijna dagelijks door Strijp. Hij weet waar 
de beste koffie te vinden is en komt altijd wel een bekend gezicht tegen op het Ketelhuisplein. Hij promoot 
alles wat Strijp te bieden heeft in zijn werk bij Strijp Lovers, en de liefde voor dit stukje Eindhoven is oprecht. 

FALL IN LOVE WITH SAM
Van klantcontact tot binnenlopen bij mogelijke eventlocaties; Sam besteed zijn tijd aan uiteenlopende werk-
zaamheden. Dan blijft het werk lekker uitdagend, zo heeft Sam het graag. Samenwerking staat voorop, want 
van andere kun je leren en zeker op Strijp bruist het van de interessante ontmoetingen en fijne mensen. En 
wat ooit begon als liefde op het eerste gezicht, eindigt in duurzame zakelijke relaties. 
Kijkend naar wat Strijp Lovers biedt, zorgt Sam ervoor dat klanten een perfect passend voorstel krijgen. En 
wordt dit maatwerk dan roept hij met alle plezier de hulp in van de creatieve experts van Never Ever Blue. 
Sam onderscheidt zich doordat hij communicatief en sociaal sterk is, planmatig werkt en goed weet wat nodig 
is om te kunnen inspelen op kansen die zich voordoen. 

NEW JOB JUST AHEAD! 
Als klein, hecht team val je bij ons in een warm bad. Wel een bad waar flink gezwommen en gesnorkeld wordt, 
soms met bubbels, het liefst met het team aan de bar! Jij mag jezelf uiten, wij luisteren en bespreken het 
graag met je. Ruimte voor af en toe een overwinningsdans of frustratie kreun. Een plek staat voor je klaar in 
een bedrijf vol toekomstdromen en groei. 
 

WRITE SOON! WE LOVE TO HEAR FROM YOU... 
Ga je het liefst morgen al aan de slag? Stuur je CV en motivatie naar; peter@nevereverblue.nl 

WWW.STRIJPLOVERS.NL

We’re looking 
for Sam!   

join the team
strijp LOVERS


