
 

 

CLUSTER REVENUE STAGIAIR(E)  
Ben jij commercieel ingesteld en houd je van het analyseren van cijfers? En heb jij affiniteit met 
Revenue Management? Dan is de Revenue stage bij Vondel Hotels iets voor jou!  
 
Tijdens jouw stage help jij mee met het uitvoeren van het huidige prijsbeleid voor al onze hotels en 
appartementen. Je duikt dieper in op de cijfers en analyseert met de rest van het team de 
rapportages en kijkt waar nodig actie op ondernomen moet worden en zet deze ook uit. Door deze 
stageplek kan jij goed zien waar er nog kansen liggen en hier invulling aan geven. Verder help jij 
met het aanpassen van de kamerprijzen op verschillende websites en kanalen.  
 
Dit is een unieke kans om bij een sterk bepalend hotelbedrijf te werken in de Amsterdamse en 
Maastrichtse markt. Je bent in samenwerking met de Cluster Revenue Manager en Cluster Revenue 
Executive verantwoordelijk voor onder andere het prijsbeleid van de hotels en appartementen. 
 

BEN JIJ? 
• Commercieel en analytisch ingesteld; 
• Enthousiast en heb je een proactieve houding;  
• Een echte teamplayer, maar kun je ook zelfstandig aan de slag; 
• Sociaal, communicatief vaardig en nauwkeurig;  
• Communicatief en schriftelijk vaardig in de Nederlandse en Engelse taal;  
• Een ster in Microsoft Office en leergierig voor nieuwe systemen; 

Dan is deze stageplek jou op het lijf geschreven! 

 
WAT BIEDEN WIJ JOU?   

• €500,- stagevergoeding op basis van een fulltime dienstverband; 
• 40% korting bij een verblijf in een van onze hotels op basis van beschikbaarheid, hallo 

weekendje Maastricht; 
• 20% korting in onze restaurants; 
• Kennismaking van de hotels met gratis drankjes; 
• Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling; 
• Reiskostenvergoeding, indien je studenten-OV niet werkt; 
• Wij vieren jouw verjaardag en jubileum (al vanaf 2.5 jaar); 
• Interne doorgroeimogelijkheden; dit jaar zijn al 15 medewerkers doorgegroeid binnen 

Vondel Hotels; 
• Mogelijkheden om jezelf continue te blijven ontwikkelen door interne en externe 

trainingsmogelijkheden; 
• Een werkplek omgeven door kunst, geschiedenis en reizigers ;)  

MAKE IT HAPPEN 
Wacht niet langer en solliciteer snel via deze link of stuur je CV naar jobs@vondelhotels.com   
 


