Wanted: Sales Manager (Promotor)
Hotel vacature van:
Locatie:
Type horeca bedrijf:
Dienstverband:

Jaz Amsterdam
1101 AX Amsterdam, Noord-Holland
Hotel
Fulltime baan

Algemene informatie
Jaz Amsterdam is een hotel dat haar gasten wilt verrassen en een verblijf wilt
verzorgen dat ze nooit zouden verwachten. Om dit te realiseren zijn we opzoek
naar een nieuwe collega dat in een cool, dynamisch en innovatieve omgeving wilt
werken. Ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging? Lees dan snel verder!

Profiel
Als jij:














Het type persoon bent dat wij graag zouden willen ontmoeten;
Verantwoordelijk wilt zijn voor de acquisitie van nieuwe accounts en daarna het
beheren van deze binnen gehaalde klantportfolio’s;
Ervaring hebt met koude acquisitie en het behalen van persoonlijke en team
targets;
Altijd in bent voor een uitdaging en daar kansen in ziet;
Proactief, zelfstandig en daadkrachtig handelt;
Leergierig en gedreven bent, met uitstekende communicatieve en sociale
vaardigheden;
Commercieel en analytisch van aard bent, met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel;
En jij:
Hebt 1 tot 2 jaar recente ervaring als Sales Manager, bij voorkeur in de hospitality
of evenementen industrie;
Beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
Bent woonachtig in regio Amsterdam;
Bent in het bezit van een rijbewijs B;
Beschikt over goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal;

Than we match!

Overige informatie
Wat wij bieden






Een inspiratievolle en dynamische werkomgeving met jazzy collega’s;
Een internationaal podium, vol met ruimte voor ontwikkeling;
Medewerkerskorting bij andere Steigenberger hotels over de hele wereld;
Wordt DE favoriete persoon van jouw vrienden en familie met de Friends & Family
korting bij alle Steigenberger Hotels;
En nog veel meer voordelen!
Jaz in the city
Jaz in the city is in november 2015 nieuw geopend in Amsterdam. Het hotel is
uniek in zijn soort en anders dan andere hotels in Amsterdam. Wij dansen op een
nieuw soort ritme en hebben een hip, bijzonder en dynamisch concept in een
creatieve werkomgeving vol met frisse perspectieven en inspiratie. Bij Jaz
Amsterdam zijn wij continu bezig met het vernieuwen, verkennen en creeëren van
een unieke beleving voor onze gasten.
Met 247 in-tune kamers, 11 offbeat suites, de Rhytms bar en restaurant, zijn wij
the place-to-be voor de bezoekers van de Ziggo Dome of het centrum van
Amsterdam. Wij verwelkomen graag onze gasten en geven hun een unieke beleving
door onze muzikale pop-up optredens, lokale art en hartverwarmende hospitality.
Let’s meet!
Laat ons weten wat jou in beweging brengt! Wij zien dit graag terug in je
sollicitatie, met bijgevoegd een cv en foto. Bekijk voor de Jaz Amsterdam feeling
onze website: www.jaz-hotel.com.
Wil je graag meer weten? Bel ons op 020 54 00 870
Of e-mail ons: career.amsterdam@jaz-hotel.com

