
 
REVENUE COÖRDINATOR 

FULLTIME 

 

Als Revenue Coördinator werk je voor meerdere Apollo & Leonardo Hotels. Jij gaat aan de 

slag met Yielding, het analyseren van productiecijfers en het maken van Forecasts. Durf jij de 

uitdaging aan? 

 

WAT GA JIJ DOEN? 

Jij maakt onderdeel uit van het Revenue Team en werkt vanuit het Leonardo Hotel 

Amsterdam Rembrandtpark. Samen met de Revenue Managers en Coördinators ga jij aan de 

slag om de beste prijsstrategieën door te voeren.  

 

• Jij bent verantwoordelijk voor het dagelijks aanpassen van de kamerbeschikbaarheid 

op diverse websites en verkoopkanalen.  

• Jij verwerkt productiecijfers, stelt periodieke rapportages op en voert markt- en 

concurrentie analyses uit; 

• Jij houdt je bezig met het Forecasten van kansen voor onze kleinere hotels; 

• Jij voert administratieve taken uit en beheert het Property Management System (PMS) 

en Central Reservation System (CRS);  

• Jij ondersteunt verschillende afdelingen met projecten die raakvlakken hebben met 

Revenue;  

• Jij ondersteunt bij de samenwerking met Online Travel Agencies (OTA’s). 

 

WAT WERKEN BIJ APOLLO & LEONARDO HOTELS ZO TOF MAAKT? 

• Leren is belangrijk, daarom bieden wij trainingen aan via onze eigen Apollo & 

Leonardo Academy;  

• Jij en je familie/vrienden eten en slapen met korting bij hotels en restaurants van 

Apollo & Leonardo Hotels; 

• Jij ontvangt een laptop van de zaak; 

• Collectieve zorg- en schadeverzekeringen; 

• Korting bij diverse sportscholen met Bedrijfsfitness Online!  
 

WAT MAAKT JOU ZO’N GOEDE REVENUE COÖRDINATOR? 

• Jij staat aan de start van je carrière en hebt middels een stage of baan ervaring 

opgedaan in Revenue;  

• Jij beheerst de Nederlandse en Engelse taal; 

• Jij hebt een scherp commercieel inzicht; 

• Jij werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail;  

• Kennis van Opera is een pre. 

Ben jij enthousiast geworden over deze vacature? Stuur dan direct je CV en motivatie naar 

jobs@leonardo-hotels.nl. Heb jij eerst nog een paar brandende vragen die beantwoord moeten 

worden? Dan bel je gewoon even met Janita van onze afdeling HR via 020 207 03 20. 
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