
Functieomschrijving
Als uitbreiding op ons team Sales & Marketing, zoeken wij een enthousiaste sales coördinator
die samen met de collega van marketing de spil van de afdeling is. Je draagt zorg voor alle
binnenkomende (verkoop)vragen via diverse communicatiekanalen en verwerkt
gastreserveringen. Of het nu gaat om een aanvraag voor een kinderfeestje of een
feestavond, samen met de operationele afdelingen zorg je dat alles tot in de puntjes is
geregeld. Samen met je collega van marketing denk je na over nieuwe arrangementen en zie
je tendensen in de markt die je weet te vertalen naar kansen voor Fun Valley Maastricht. 

SALES COÖRDINATOR (PT/FT)

Word jij enthousiast als je ziet dat er veel reserveringen worden gemaakt en dat er veel
potentiële gasten interesse hebben in onze verschillende arrangementen? Met een scala aan
aanvragen van scholen, bedrijven en reguliere gasten is Fun Valley Maastricht een populaire
bestemming voor een schoolreis, bedrijfsavond of vrijgezellendag.

Ben jij gastvrij, zie jij kansen en wil je meehelpen onze ambitieuze, jonge organisatie te laten
groeien? Dan zoeken we jou!

   WIE BEN JIJ?
Je hebt MBO/HBO werk-
en denkniveau.

Bij voorkeur een afgeronde
MBO-4/HBO opleiding.

Je hebt minimaal 2 jaar
ervaring in een
vergelijkbare functie.

Je hebt ervaring met
reserveringssystemen.

Je bent gastvrij, vriendelijk,
empatisch en ziet dat
iedere reservering uniek is.

Je hebt affiniteit met horeca.

je beheerst de Nederlandse
en Engelse taal in woord en
schrift. Kennis van de
Franse/Duitse taal is een pré.

Je beschikt over uitstekende
organisatieskills en bent een
teamplayer.

Je bent op zoek naar een
creatieve sales functie
waarin jij de lead neemt,
kansen ziet en zorg draagt
voor de gehele reservering
van begin tot eind.

Een uitdagende en afwisselende job in een unieke, creatieve werkomgeving.
Een functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief.
Een gezellig, jong team in een informele setting.
Een werkweek van minimaal 32 uur (werktijden in overleg).
Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

wAT WE JOU BIEDEN

Word jij onze nieuwe collega?
Verkoop jezelf op een creatieve 

manier aan ons! 
 

Stuur je sollicitatie naar 
plambrichs@funvalleymaastricht.nl

Vragen over de vacature? Neem contact op via 043 409 44 41

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


