WARNING
Ik ben op zoek naar
Events & Groups
Sales

24 - 32 uur per week

My people might make
you feel too much at ease.
My apologies upfront

/ Hello I’m Local

WARNING
\ I’m a local boutique
hostel
\ I’m somewhere in
between a 5-star hotel
and laid-back hostel
\ I’m a place to eat,
sleep and drink in
Haarlem

I give off the
impression that I own
this place. And
everyone is fine with
that.
helloimlocal.com

In Events & Groups Sales ben je het aanspreekpunt voor mijn
groepsaanvragen en verhuur van mijn theater voor events. Hierbij ben je
medeverantwoordelijk voor de uitvoering van sales, marketing en
bijbehorende operationele activiteiten.
Jouw taak is te zorgen dat het volledige potentieel van Hello I’m Local
benut wordt. Het doel is altijd gevuld te zijn met mijn idealen gasten. Je
benaderd proactief groepen die eerder bij mij verbleven, denkt mee om
hen tijdens hun verblijf hier te ontzorgen, maakt offertes, reageert snel
op de mail en telefonisch en werkt secuur. Je geeft rondleidingen aan
potentiële gasten, voert gesprekken met hen om erachter te komen wat
ze nodig hebben en zorgt voor de organisatorische afronding en de
nazorg van de events & groepsboekingen. Mijn gasten ontbreekt het
aan niets. Praat met je gasten, vraag wat ze willen en geef ze meer dan
ze verwachten.
Ik verwacht van jou dat je anticipeert op wat komen gaat. Mijn
brandboek kun je dromen. Je weet exact hoe je mijn doelgroepen moet
vinden, aanspreken en weet dit te vertalen in boekingen en events.
Je doet dit niet alleen. De rest van het team staat klaar om ook alles uit
zichzelf te halen. Ik vind het belangrijk dat je zichtbaar op de vloer bent.
Je werkt mee en draait shifts.

Hello I'm me

Hello I'm you

Mijn persoonlijkheid
/ ik ben je vriend
/ ik ben betrouwbaar
/ ik ben open – minded
/ ik werk hard
/ ik ben eigenzinnig

/ commerciele en operationele ervaring
/ horeca zit in je bloed
/ je bent local en weet alle ins-en outs over de stad
Haarlem te vertellen
/ je bent stressbestendig, oplossingsgericht, durft aan
te pakken en assertief
/ je communiceert duidelijk, simpel en met
een glimlach
/ je bent persoonlijk, merkt op wat iemand nodig heeft
en anticipeert
/ je werkt snel en doelgericht
/ je bent gek op details
/ afgeronde vervolg opleiding
/ je spreekt, schrijft en leest vloeiend NL en ENG.
Duits mag ook en voor Frans heb ik een zwak

Mijn waarden
/ empowerment
/ authentiek
/ gezelligheid
/ speels
/ sharing = caring

/ start april/mei
/ het salaris is boven Horeca CAO
/ fooien
/onbeperkte barista koffie en thee
/ budget en tijd om jezelf verder te
ontwikkelen
melle@helloimlocal.com

