Stichting Museum Slot Loevestein is op zoek naar een:

Sales medewerker (m/v, 24 uur)

Slot Loevestein is een van de bekendste kastelen van Nederland. Vooral door de
spectaculaire ontsnapping in een boekenkist van Hugo de Groot, de grootste
rechtsgeleerde die Nederland ooit heeft voortgebracht. Maar Slot Loevestein is meer!
Met het kasteel, soldatenonderkomens, slotgrachten en de natuur rondom de vesting
willen we bezoekers de historische sensatie bieden van deze eeuw. Deze sensatie
willen wij niet alleen de museumbezoeker bieden, maar ook onze gasten die bij ons
komen feesten, vergaderen of dineren.
Als gepassioneerd organisatietalent snap jij als geen ander wat er nodig is om een
geslaagde bijeenkomst te organiseren. Jij kunt de gasten hier enthousiast over
adviseren en dit doe je met een gezonde commerciële drive. Daarbij gebruik jij het
bijzondere karakter en het onderscheidend vermogen van onze organisatie én jouw
overredingskracht om potentiële gasten over de streep te trekken.
Als een reservering definitief gemaakt is, dan zorg jij er voor dat alles wat er verkocht
en beloofd is duidelijk overgedragen wordt aan de operationele afdelingen zodat zij de
gasten een historische gastvrije beleving kunnen geven, waarbij alles tot in de puntjes
verzorgd is.
Functieomschrijving:
Als sales medewerker ben je het visitekaartje van Slot Loevestein. Op deze afdeling
komen uiteenlopende aanvragen binnen; van lunch tot vergadering en van feest tot
huwelijk. Aan jou de taak om de wensen van de gast te herkennen, hier vanuit
commercieel oogpunt op in te spelen en deze secuur te verwerken in het
reserveringssysteem. Je bent het aanspreekpunt voor onze gasten en zorgt dat de
aanvraag van begin tot eind vlekkeloos wordt behandeld zodat onze gast
tevredenheid optimaal is.
Je werkzaamheden zullen bestaan uit:
 behandelen (per e-mail en telefonisch) van aanvragen voor huwelijken,
evenementen, vergaderingen, feesten en andere bijeenkomsten
 opstellen, versturen en opvolgen van offertes en facturen
 het voeren van sales gesprekken en rondleiden van de gast in de vesting, indien
nodig ook op weekenddagen
 communicatie naar operationele afdelingen van de gemaakte afspraken en
eventuele last-minute wijzigingen
 after sales follow up

Wij komen graag in contact met je indien je:









een relevante afgeronde HBO opleiding hebt (bijvoorbeeld: commerciële
economie of HHS)
beschikt over ten minste 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
een commerciële, enthousiaste, gastvrije en flexibele instelling hebt
beschikt over eigen vervoer
een Verklaring Omtrent het Gedrag hebt
de passie bezit om het de gast naar de zin te maken
beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift
goede kennis van de Engelse taal en een BHV certificaat zijn een pré

Wij bieden:
Een afwisselende baan in een zeer divers bedrijf met korte lijnen in de organisatie.
Binnen de plezierige werkomgeving bieden wij de ruimte voor eigen inbreng en
ideeën.
De medewerker treedt in dienst bij Kolibrie Horeca payrolling, met Slot Loevestein als
opdrachtgever. Marktconform salaris (horeca cao, functieschaal 5-6) tussen € 1813 en
€ 2486 bruto per maand, afhankelijk van werkervaring en op basis van een 38-urige
werkweek.
Sollicitatieprocedure:
Reageren kan tot uiterlijk woensdag 18 juli 2018. Stuur je uitgebreide motivatie en CV
met pasfoto per e-mail naar Rick Milius: rickmilius@slotloevestein.nl.
Kijk voor meer informatie op www.slotloevestein.nl of bel naar 0183 – 44 71 71.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

