Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carrière binnen een van de mooiste
horecagelegenheden in Nederland? Dan is dit de baan voor jou!
The Harbour Club is op zoek naar een:

Group Reservations Executive (m/v)
The Harbour Club Amsterdam Oost is een high-end restaurantconcept met internationale allure,
een sprankelende sfeer en buitengewoon fantastisch eten. Een mix van Miami, Barcelona en de
Côte d’Azur gecombineerd op een industriële locatie – een oude wijnterminal – die is
getransformeerd tot een prachtig restaurant.
Onder leiding van de Marketing & Sales Manager en samen met de Sales Executive en Event
Producer ben jij verantwoordelijk voor de salesafdeling, waarbij jij zorgdraagt voor het
aantrekken, organiseren en evalueren van restaurant reserveringen binnen The Harbour Club
Amsterdam Oost.
De voornaamste taken van de Group Reservations Executive zijn:
• Aanvragen voor groepen groter dan 10 personen in het restaurant in behandeling
nemen;
• Offertes opstellen in Smart Event Manager (SEM) en van A t/m Z afhandelen.
• Het begeleiden van locatiebezoeken;
• Het communiceren van binnenkomende restaurant reserveringen met betrokken
partijen binnen de organisatie;
• Evalueren met gasten en collega’s;
• Actief nieuwe gasten werven doormiddel van acquisitie en relatiebeheer;
• Het actief contact onderhouden met A-Relaties (per telefoon en/of relatie events)
Heb jij:
• Een afgeronde HBO-opleiding in de richting van sales;
• Een gastvrije instelling;
• Organisatorische ervaring;
• Uitstekende mondelinge vaardigheden in zowel Nederlands als Engels;
• Ervaring met Smart Event Manager (SEM) of een soortgelijk reserveringssysteem
• Een teamgerichte houding en sta jij stevig in je schoenen?
Dan bieden wij jou:
Een dynamische omgeving waarin jij je volgende stap in je Salescarrière kunt zetten in een team
met hardwerkende collega’s dat serieus met de werkzaamheden omgaat, maar informeel met
elkaar. Daarnaast bieden we je uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een marktconform
salaris, 25 vakantiedagen op fulltimebasis en geldt er een bonusregeling.
Spreekt deze vacature jou aan en ben je per direct beschikbaar? Stuur dan een motivatiebrief met
bijgevoegd CV gericht aan Karlijn Tiemersma op recruitment@theharbourclub.nl.

