
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar wie zijn we op zoek? 

Je bent een commercieel talent en een echte hospitality professional! Sales is jou op het lijf geschreven en 

samen met jouw team zorg je ervoor dat onze gasten met een grote glimlach door het hotel lopen na een 

succesvol event. Wij hoeven jou niet te vertellen dat het MICE (meeting, incentives, conferences & 

exhibitions) segment voor onze hotels een belangrijke bijdrage levert aan de bezetting van ons hotel. Met 

152 gerenoveerde kamers, ca. 650 m2 aan vergaderruimte maak jij op creatieve en accurate wijze, voor 

zowel grote als kleine groepen op maat gemaakte offertes en weet jij deze om te zetten tot definitieve, 

succesvolle events. Uiteraard is ons hotel voorzien alle belangrijke faciliteiten, zoals WiFi, airconditioning en 

beeld- en geluidsapparatuur. 

 

Ons hotel is strategisch zeer goed gelegen aan de rand van A4, de A9 & A10 nabij Schiphol Airport hierdoor 

prima te bereiken met de auto of openbaar vervoer. In ons moderne restaurant voorzien wij onze gasten o.a. 

van ontbijt, lunch en diner. 

Wat verwachten wij van jou! 
• Coachen van jou 2 mede collega's: 
• Het leveren van de beste kamer of zaal voor onze gasten; 
• Het maximaliseren van de omzet door de verkoop van kamers, bijeenkomsten en partijen in het hotel; 
• Het maken van de MICE forecast en het actief deelnemen van de Revenue meeting; 
• Kennis hebben van de diverse kamertypes, zalen en hotelprogramma’s; 
• Verkoop optimaliseren door up-selling en cross-selling; 
• Kamerreserveringen controleren en up-to-date houden in de boekingssystemen en het inboeken van 

zaalaanvragen; 
• Contact houden met onze gecentraliseerde Revenue afdeling, travel agents en interne afdelingen over 

reserveringen; 
• Het uitnodigen en ontvangen van relaties, bespreken van de wensen en adviseren over mogelijkheden; 
• Het verzorgen van offertes en contracten, inclusief de financiële afhandeling zoals deposits en facturen; 
• Het nabellen van offertes, het checken van lopende opties en het behandelen van vragen omtrent de 

aanvragen; 
• Interne communicatie: sheets opstellen en het leiden van de wekelijkse sheet meetings; 
• Het signaleren van mankementen, opvangen van klachten en opmerkingen en nemen van passende 

maatregelen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat zoeken we in jou? 

• Je beschikt over minimaal werkervaring in een soortgelijke functie; 
• Je bent enthousiasme, servicegerichtheid en de wil om het maximale verkoopresultaat behalve; 
• Je hebt aantoonbare sales- en organisatie kwaliteiten; 
• Je bent initiatiefrijk en creatief; 
• Je bent communicatief sterk, een netwerker; 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal; 
• Je bent instaat vooruit te denken en snel te kunnen schakelen in onverwachte situaties; 
• Je hebt kennis van Office systemen, Opera PMS en Delphi. 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een werkweek van PT/FT 30,4 of 38 uur; 
• Bepaalde tijd contract (met mogelijkheid tot verlenging). 
• Salariering conform Horeca CAO; 
• Aantrekkelijke kortingsregeling voor overnachtingen in Europa; 
• Een persoonlijk inwerkplan binnen je eigen afdeling en een coach; 
• Uitstekende training- en ontwikkelingsmogelijkheden; 
• Doorgroeimogelijkheden binnen eigen of andere hotels; 
• Reiskosten; 
• Fisc free programma met fiscale voordelen waaronder apparatuur van Apple en een fietsregeling; 
• Bedrijfskleding 

 

Solliciteren? 
Ja natuurlijk! Op een creatieve manier stuur je je reactie met CV naar Ronald Slomp, General Manager via 

Ronald.Slomp@Eventhotels.com of voor meer informatie bellen naar: +31 627081031. 
 

Meer weten over de Event Hotel Group? Bezoek de website: www.eventhotels.com 
 
 

Event Hotel Group 

Werken bij Event Hotels, is niet alleen werken aan je carrière maar ook aan een fijne tijd voor onze hotelgasten. Onze organisatie groeit 

snel, omvat mooie grote en internationale merken en staat bekend om haar uitstekende arbeidsvoorwaarden. Juist door die combinatie 

profiteer je bij ons van ongekende opleidings- en doorgroeikansen. Vertrouwen en aandacht lopen als een rode draad door alles wat we 

doen. Voor onze medewerkers, voor onze gasten en voor ons hotel.  

Onze motto is dan ook ‘’We create Human Happiness’’. 

  

Event Hotels exploiteert in totaal meer dan tachtig hotels in Nederland, Duitsland en Italië. Doordat veel hotels in bekende toeristische 

steden liggen zijn de hotels naast de zakelijke markt en de congresmarkt, ook uitermate geschikt voor een vakantie of een weekendje 

weg. Dat doen we met een selectie van bekende internationale hotelmerken, zoals Mercure, Ibis en Novotel. 

 In Nederland hebben we op dit moment 30 hotels onderverdeeld in 3 separate Franchise formules; IHG, Bilderberg en Accor. 

Voor uitgebreide informatie: zie www.eventhotels.com  
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