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ACCOUNTMANAGER HOSPITALITY 
 
 
In nauwe samenwerking met de andere leden van het salesteam (4 medewerkers) ben je 
verantwoordelijk voor het vertalen van leads naar reserveringen. Je weet vanuit een 
adviserende rol jouw kennis van de verschillende boten, de Amsterdamse grachten en onze 
producten en diensten in te zetten om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. 

Jouw verantwoordelijkheden 
Als Accountmanager ben je verantwoordelijk te zorgen dat de (potentiële) klanten van de 
onderneming de vaartocht boeken die invulling geeft aan hun specifieke gelegenheid en wensen. Je 
belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

• Het in behandeling nemen van de door Opdrachtgever ontvangen leads. 
• Het opvolgen van de uitstaande prijsindicaties en offertes en deze omzetten naar 

reserveringen. 
• Het voeren van relatiebeheer ten aanzien van de vaste klanten. 
• Het behalen van de door de Accountmanager toegewezen omzet-, en conversie- en 

kwaliteitstargets. 
 
Functie-eisen 

• HBO werk- en denkniveau met een gerichte commerciële opleidingsachtergrond. 
• Relevante werkervaring, bij voorkeur binnen de hospitality-branche (bijvoorbeeld op 

de banquet sales afdeling). 
• Affiniteit met hospitality en kennis van Amsterdam. 
• Ervaring met werken in een commerciële omgeving. 
• Competenties die op jou van toepassing zijn: een teamspeler, gedreven om targets te halen, 

commercieel ingesteld, stelt de klant centraal en is nauwkeurig in het vastleggen van 
informatie.  

 
 
Arbeidsvoorwaarden 
De functie is per direct beschikbaar. Je ontvangt een salaris tussen de € 2.300 en € 3.000 bruto per 
maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur per week. Daarnaast ontvang je een 
trainingstraject om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Op de functie zijn goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden, w.o. een bonusregeling, en een pensioenregeling van toepassing. Bij 
goede prestaties is er uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. 
 

 

Locatie: Amsterdam / Opdracht: vaste dienst  

Check voor meer info over deze job www.olifantconsultancy.nl/vacatures Of stuur je cv 
naar marcel@olifantconsultancy.nl, dan neem ik direct contact met je op! 


