STAGE: ASSISTANT SALES & EVENTS MANAGER VANAF SEPT. 2019
WANTED: Enthousiasteling gezocht M/V die mooie events wil organiseren op een
unieke locatie in het Martin Luther Kingpark.
Wil jij meewerken aan de mooiste zakelijk -en privé evenementen? Kan jij gemakkelijk een
gesprek voeren met de opdrachtgever en ook nog mooie offertes opstellen? Zorg jij samen
met het team dat onze events tot in puntjes verzorgd zijn? Lees dan snel verder.

Over Amstel Boathouse

Amstel Boathouse bevindt zich in Amsterdam op een prachtige plek aan de Amstel, te midden
van het Martin Luther Kingpark. De locatie heeft een rijke geschiedenis van ruim 132 jaar. Na
een grondige verbouwing in 2017 is de locatie getransformeerd in een sfeervol restaurant en
schitterende eventlocatie. Amstel Boathouse heeft een capaciteit tot 1.000 personen!

Jouw taken/werkzaamheden

•
•
•
•
•

Het ondersteunen van het Sales & Events team
Het aannemen van de telefoon en beheren van je mailbox
Het uitwerken van offertes en interne sheets
Het geven van rondleidingen aan zakelijke en particuliere klanten
Diverse kantoorwerkzaamheden

Wat verwachten wij van jou?

•
•
•
•
•
•

Je volgt een event gerelateerde opleiding op HBO niveau
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal perfect in woord en geschrift
Je bent enthousiast, gedreven en initiatiefrijk
Je bent gast- en servicegericht
Je hebt een flexibele instelling
En je beschikt over de vrolijke lach die ervoor zorgt dat iedere gast zich welkom voelt
bij Amstel Boathouse!

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•

Een meewerkstage voor minimaal 5 maanden
Een stagevergoeding markt comform
Prachtige werkplek midden in het Martin Luther Kingpark
Jouw eigen verantwoordelijkheden en veel zelfstandigheid
Persoonlijke begeleiding waar wij aan jouw leerdoelen gaan werken
De mogelijkheid om veel verschillende soorten evenementen te organiseren
Werken in een jong en enthousiast team

Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV naar info@amstelboathouse.nl Heb je vragen over
de vacature bel ons dan via 020 – 22 11 505 en vraag naar Milou Mijnster.

