Stagelopen op het mooiste plekje onder aan de duinen op
Walcheren in Zeeland…..

Stagiaire Sales
Als stagiair(e) Sales werk je in een jong en ondernemend team
en ben je nauw betrokken bij alle onderdelen van de organisatie.
Je krijgt veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheden. Het doel
van de stage is om inzicht te krijgen in alle voorkomende
werkzaamheden van onze afdeling Sales.
Een kleine greep uit het takenpakket:

Als Sales stagiaire binnen Golden Tulip Strandhotel Westduin neem je actief deel
aan alle interne- en externe commerciële activiteiten die georganiseerd worden. Je
hebt veelvuldig contact met collega’s en externe relaties, maar ook op administratief
gebied ten behoeve van onze sales en marketing activiteiten ben je een duizendpoot.
Je maakt offertes en bent het gezicht voor de gast en klant van Strandhotel Westduin
in de begeleiding van events en meetings. Verder zul je een aantal projecten op
commercieel gebied zelfstandig moeten kunnen uitvoeren en/of mede organiseren.
De stage is beschikbaar vanaf september 2018, de duur van de stage is 6
maanden en je werkt 38 uur per week.

WAT HEB JIJ IN JE MARS?
Je volgt een HBO opleiding (Hogere Hotelschool, Hogeschool
Zeeland/Communicatie of Commerciële Economie, TIO of NHTV).

Je hebt een goede kennis van de Nederlandse, Engelse en bij
voorkeur Franse of Duitse taal in woord en geschrift en je hebt
kennis van computerprogramma’s zoals Fidelio, Word en Excel.

Daarbij ben je zeer accuraat, representatief en heb je een sterk
gevoel voor kwaliteit en service. Tevens ben je commercieel
ingesteld en een echte teamplayer.

WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN?

•
•
•
•

Veel ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling.
Prima sfeer in een jong, enthousiast en
gedreven team
Wij bieden een stagevergoeding van
€ 300 bruto per maand.
Een tegemoetkoming in je
huisvestingskosten van € 75 netto per
maand als je buiten Zeeland woont en in
Vlissingen of directe omgeving een kamer moet huren.

Heb je interesse in een leerzame stage waarbij je het verschil gaat maken?

Dan ben jij degene die wij zoeken en zien we jouw motivatiebrief en CV graag
tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de twee collega’s van de afdeling
Sales: Farron van de Linde of Larisa Goudt-Balog 0118 555515.

LIEVER GELIJK REAGEREN?

Stuur dan je CV met foto en motivatiebrief naar: hr@goldentulipwestduin.nl

