
 

 

 

 

Director of Sales VONDEL HOTELS 

 

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging binnen een jonge, dynamische en snel groeiende organisatie? 

Vondel Hotels is zo’n bedrijf en ter vervanging van onze collega zijn we op zoek naar een Director of 

Sales. 

De afgelopen 10 jaar is Vondel Hotels uitgegroeid tot een serieuze speler in de Amsterdamse 

Hotellerie. Met onze unieke hotels en dito service maken we iedere dag het verschil voor onze gasten. 

Het portfolio van Vondel Hotels bestaat nu uit Hotel Vondel, Hotel Roemer, Hotel JL№76, de B&NB, 

het recent geopende Hotel De Hallen met restaurant Remise47 en 5 shortstay appartementen op de 

Prinsengracht. Hier blijft het niet bij, want voor 2015 en 2016 liggen er plannen klaar! 

In deze rol ben je eindverantwoordelijk voor alle Sales activiteiten van Vondel Hotels. Je verkoopt niet 

alleen onze prachtige kamers en meeting zalen, maar vooral de unieke Vondel Hotels ervaring. Je 

bouwt en onderhoudt je relaties zorgvuldig met een persoonlijke “ touch”. Je sluit contracten binnen 

verschillende markten. Dit alles doe je samen met een team bestaande uit een Sales Manager, Sales 

Executive en een Sales Trainee. Naast de échte Sales mentaliteit beschik je ook nog eens over een fijne 

leiderschapsstijl; je bent een inspiratiebron en coach voor het team. 

Je focus zal in het begin voornamelijk liggen op Hotel De Hallen en Restaurant Remise47. Samen met 

de PR & Marketing Manager ga je het hotel en restaurant een stabiele plek bezorgen in de 

Amsterdamse Hotellerie. Vervolgens ga je er met het team voor zorgen dat de afdeling klaar is op alle 

fronten voor de groei die er aan zit te komen. 

Jij denkt in kansen en in mogelijkheden. Als organisatie die volop in ontwikkeling is, is het snel 

schakelen, “out of the box” denken en vooral doen en doorpakken. Je beschikt over een flinke dosis 

ondernemingszin, energie, enthousiasme en overtuigingskracht. Mensen waarderen jouw charme 

en/of charisma. Netwerken is jouw tweede natuur en je bent een echte onderhandelaar. Ook ben je 

een gesprekspartner op alle niveaus, jij weet altijd een connectie te maken. Mensen vinden jou 

“emotioneel intelligent”. 

Naast je ervaring (zeker 2 jaar in een soortgelijke functie) vinden wij het vooral belangrijk dat je bij 

Vondel Hotels past en dat het goed voelt. Neem voor vragen daarom gerust contact op met Marleen 

Peppelman, HR Manager (020-5150280). 

Last but not least vinden wij het belangrijk dat onze Director of Sales kennis heeft van de Amsterdamse 

hotellerie, communicatief vaardig is en de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en 

geschrift beheerst . Het gaat om een fulltime functie. Als DOS maak je deel uit van het Management 

Team. Het salaris is nader overeen te komen. Auto van de zaak, laptop en telefoon horen als 

vanzelfsprekend bij deze functie. 

Graag ontvangen we je motivatie en CV via marleen@vondelhotels.com. 
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