
 

 

 

SALES MANAGER | FULLTIME 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een jonge, dynamische en groeiende 

organisatie? En ben jij een echte netwerker die altijd nieuwe kansen ziet en vind je het 

leuk om een bestaand klant portfolio verder op te bouwen? Dan zijn wij op zoek naar 

jou!  

 

Vondel Hotels is ter versterking van het Sales team per direct op zoek naar een gedreven 

en ervaren Sales Manager. De afgelopen zestien jaar is Vondel Hotels uitgegroeid tot 

een serieuze speler in de Amsterdamse hotellerie. Met onze unieke hotels met 

restaurants, appartementen en dito service maken we iedere dag het verschil voor onze 

gasten. 

 

In de functie van Sales Manager ben je onder meer verantwoordelijk voor het leggen van 

nieuwe contacten en het onderhouden van bestaande relaties voor alle hotels van de 

collectie in Amsterdam. Tevens ben jij verantwoordelijk voor de leuke en uitdagende 

er heeft een reeds opgebouwd portfolio, is 

commercieel ingesteld, zelfstandig, doelgericht, proactief, overtuigend en heeft 

factor. 

 

Je zult je onder andere bezig houden met het vinden van leads via netwerk, media en de 

groei van nieuwe bedrijven, het organiseren en verzorgen van site inspecties, het voeren 

van onderhandelingen en het afsluiten van contracten. Ook zal je meewerken in het 

analyseren van productiecijfers en waar nodig acties ondernemen. Wij bieden een 

zelfstandige baan met ruimte voor initiatief in een groeiende onderneming.  

 

WIE ZOEKEN WIJ? 

Jij hebt al een aantal jaar commerciële ervaring en weet als geen ander hoe je (potentiële) 

klanten moet benaderen en je bent sociaal en communicatief sterk. Je bent 

verantwoordelijk voor een eigen portfolio en ziet zelfstandig mooie saleskansen. 

Deze functie is jou op het lijf geschreven, omdat; 

 Je een   mentaliteit hebt en ook nog eens beschikt over een  do 
 

 Je creatief bent en  niet uit de weg gaat;  

 Je in het bezit bent van rijbewijs B; 
 Je een indrukwekkend oog voor detail en kwaliteit hebt;  
 Je een afgeronde HBO opleiding hebt op het gebied van hotel/event 

management;  

 Je woonachtig bent in de omgeving van Amsterdam; 
 Je beschikt over de volgende competenties: servicegericht, resultaatgericht, 

gedreven en  flexibel. 

 

 



 

 

 

WAT BIEDEN WIJ JOU?   
Naast een te gekke werkplek midden in de Amsterdamse Houthavens en een 

marktconform salaris, bieden wij 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels 

 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling 

 Collectieve bedrijfsfitness  

 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werk woont 

 Interne doorgroeimogelijkheden 

 Interne en externe trainingsmogelijkheden 

 Sportevenementen 

 Een geweldige werkplek omgeven door kunst 

 

Daarnaast vieren wij 

 Jouw verjaardag! 

 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar 

 Elk jaar een employee award per hotel 

 Nieuwe hotelopeningen 

 

MEER INFORMATIE OVER JE WERKPLEK  
Vondel Hotels is een unieke collectie 4* hotels, short stay appartementen en restaurants. 

In deze collectie is de hand van hotelier en eigenaar Arjen van den Hof altijd zichtbaar. 

Zijn werkwijze is even eenvoudig als fenomenaal. Hij versmelt krachtig interior design 

met een zelfgekozen collectie hedendaagse kunst, waarbij de historische 

karakteristieken van de panden zorgvuldig behouden blijven. Voeg daar de perfecte 

service door toegewijd personeel aan toe en het succes van dit exclusieve collectief is 

verklaard. Vondel Hotels is als een tweede thuis voor zowel zakelijke als leisure gasten.  

 

Het portfolio bestaat momenteel uit: Hotel Roemer, Hotel JL Nº 76, Hotel De Hallen, 

Remise47, Hotel Monastère, Café Louis, Hotel Mercier, ONS HUIS, Hotel van de Vijsel, 

Café WOODZ, Hotel Pontsteiger, Café Pontsteiger, Apartments Prinsengracht, 

2020 zal Hotel MAI Amsterdam worden geopend. 

 

MAKE IT HAPPEN 
Wil jij deel uitmaken van een jong en ambitieus team? Wil jij werken voor een groeiende 

collectie van unieke hotels? Wacht dan niet langer en solliciteer snel! Je kunt solliciteren 

door je cv en motivatiebrief te sturen naar jobs@vondelhotels.com Vanaf dat moment 

zullen wij een eerste selectie maken en ontvang je van ons binnen 10 werkdagen een 

reactie. Een assessment kan een onderdeel zijn van deze sollicitatieprocedure.  

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 


