
 

 

 

 

Gr8 Job – Sales Executive 

Onze organisatie heeft de ambitie om de komende jaren te gaan groeien naar 20 
hotelvestigingen.  Zie jij het als uitdaging om op zoek te gaan naar nieuwe markten hiervoor, 
dan ben jij de sales executive die wij zoeken! 
 
In de rol van sales executive Amsterdam verricht je voornamelijk acquisitie gericht op de 
zakelijke markt voor onze locatie in Amsterdam en waar mogelijk voor onze overige 
hotellocaties in Nederland. Is je acquisitie succesvol geweest dan verzorg je ook het 
relatiebeheer voor deze klanten. 
 
Je bent een op en top verkoper: competitief, resultaat gericht en continu bezig zijn/haar 
portefeuille uit te breiden. Je bent enthousiast en vasthoudend om een zo goed mogelijk 
resultaat, in samenwerking met het sales- en reserveringsteam, te behalen. Je bedenkt 
verkoop bevorderende activiteiten en nieuwe sales acties voor de zakelijke markt. Je bent 
creatief in het bedenken van originele sales blitzen. 
Je rapporteert aan de Operations Manager Hotels. 
 
Wat ga je doen 

 Acquisitie van potentiële relaties aan de hand van historische of zelf verzamelde 
informatie; 

 Onderhouden van contacten met bestaande relaties; 

 Ontvangen van nieuwe relaties: informatie geven over recente ontwikkelingen en het 
verzorgen van rondleidingen; 

 Bespreken en opstellen van offertes en (concept)contracten; 

 Vastleggen van resultaten, contacten, bezoekresultaten; 

 Het presenteren van onze brand op bijeenkomsten, beurzen en activiteiten; 

 Het bedenken van originele salesacties. 
 
Ben jij dit 
Als sales executive ben je gastgericht, flexibel, communicatief sterk en actief betrokken bij 
onze organisatie en onze doelstellingen. Daarnaast ben je slagvaardig en sterk in het 
bouwen, onderhouden en uitbreiden van je netwerk. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je hebt 
ervaring in een soortgelijke functie en bent toe aan een 2e stap in je carrière. Daarnaast heb 
je een sterke “gunfactor”.  
 
Wij bieden  
Je werkt in een enthousiast team binnen een onderneming met korte communicatielijnen en 
een informele sfeer. Naast je basissalaris heb je een lease auto, gsm en laptop, melden we je 
aan bij onze pensioenuitvoerder, krijg je korting op eten en drinken bij onze eigen vestigingen 
van BURGER KING® en Starbucks en korting op eten en drinken tijdens je werktijd bij La 
Place restaurants. 
 
Reageer 
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in het profiel? Stuur dan een e-mail 
met je Cv en motivatie naar hrm@gr8hotels.nl. 
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