Zet jou op een feestje neer waar je niemand kent en aan het einde van de avond heb je van de helft hun
telefoonnummer. Nieuwsgierig is je middle name en je kunt het niet laten om overal het fijne van te
weten. Klinkt dit als jouw verpersoonlijking op papier? Dan ben jij onze nieuwe stagiair sales!
Omschrijving bedrijf:
Lloyd is een onconventioneel hotel. Ons iconische gebouw heeft ruime kamers in alle soorten en maten,
waarbij letterlijk iedere kamer anders is. Wij geloven namelijk dat verrassende elementen voor
onvergetelijke momenten zorgen. Bij ons is iedereen welkom, want in het Lloyd mag je jezelf zijn.
Voor het op de kaart zetten van Lloyd 2.0 zijn wij op zoek naar een enthousiaste stagiair sales.
Periode:
We zijn per direct op zoek naar een stagiair voor 38 uur per week voor 5 tot 10 maanden.
Omschrijving afdeling:
De afdeling Sales is het visitekaartje van het hotel. Daarbij treedt Sales vaak op als bemiddelaar tussen
de gast of klant en het hotel. Uitgangspunt is dat beide partijen tevreden zijn en gasten positief over het
Lloyd Hotel spreken en actief bij vrienden en familie aanraden en zelf ook graag nog eens terugkomen.
Je bent verantwoordelijk voor:

•

Pro-actief benaderen van bestaande contracten, zoeken naar potentiële contacten
en deze benaderen.

•

Maken van afspraken met bestaande en potentiële contacten.

•

Reageren op online reviews en verzorgen van klachtenafhandeling

•

Meegaan met en eventueel zelf geven van rondleidingen.

•

Geven en sturen van informatie naar potentiële en bestaande contacten

•

Mailings naar bestaande en potentiële contacten en telefoonafhandeling.

•

Dagelijkse ondersteuning van de afdeling Sales

Je hebt het volgende in huis:
•

Communicatief sterk;

•

Representatief;

•

Nieuwsgierig;

•

Nauwkeurig;

•

Vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Project / scriptie: Het onderwerp voor een scriptie bepalen wij graag in overleg waarbij de
actualiteit en je eigen voorkeur een rol speelt.

Wat bieden wij?
•

Een leerzame stage;

•

Een bovengemiddelde stagevergoeding;

•

Vrienden en familie mogen met korting overnachten;

•

Gastenlijst Awakenings +1;

•

Een wekelijkse stoelmassage;

•

We kunnen je ondersteunen met het zoeken van een woning in Amsterdam;

•

Stagiairs krijgen de kans om ook op andere afdelingen mee te lopen;

•

Voor pro-actieve stagiairs is er de gelegenheid om zelfstanding te werken.

•

Interessante doorgroeimogelijkheden voor goed functionerende stagiairs.

Ben jij de stagiair die wij zoeken? Stuur dan je CV en motivatiebrief, onder vermelding van
stagiair accounting, naar werken@lloydhotel.com t.a.v. Evelyn Storm. Reacties zonder CV
worden niet in behandeling genomen.

