Vacature Sales en Marketing Manager Het Sieraad

Het Sieraad is een statig monumentaal pand (voormalige Edelsmedenschool) waarin in de
afgelopen jaren talloze kleinschalige en grootschalige nationale en internationale
spectaculaire evenementen hebben plaatsgevonden. Diners, recepties, congressen,
feesten, modeshows, etc. Deze bijzondere locatie is lid van de 25 Unique Venues die
Amsterdam rijk is. Alles kan in het Sieraad, van 50 tot maximaal 1150 personen.
Voor deze unieke locatie zijn wij op zoek naar een energieke en ervaren Sales en Marketing
Manager die voor deze locatie en het deels hieraan gekoppelde evenementenbureau Edel
Events de juiste kansen ziet en zelf creëert.
Wat verwachten wij van jou
We zoeken een ervaren Sales & Marketing Manager met passie voor evenementen, die
structureel een grote bijdrage levert aan onze positionering in de markt.
De Sales & Marketing Manager van Het Sieraad is eindverantwoordelijk voor
acquisitietrajecten in het Sieraad. Je bent het visitekaartje van het Sieraad en weet als
zodanige de potentiele opdrachtgever te winnen voor onze locatie. Je bent, waar nodig, de
schakel tussen de klant en de afdeling Edel Events (waaronder de Eventmanager en de
Creatief Manager). Je adviseert over het strategisch beleid op het gebied van evenementen
met een nadrukkelijke aandacht voor productaanbod en sales.
Eisen:
 Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie in de evenementenbranche is een
must (bekendheid en ervaring in de Banquet, Catering en Evenementen)
 Minimaal HBO denk- en werk niveau.
 Relevant netwerk binnen .
 Sterke commerciële denker die planmatig te werk gaat.
 Kennis van SMART EVENT MANAGER is een pre.
 Goed in woord & geschrift NL & ENG
Wij bieden:

Een dynamische en creatieve werkomgeving in een creatief team. Ruimte voor assertiviteit
en zelfstandigheid. Het salaris valt in schaal 10 en is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Het Arbeidsvoorwaardenreglement Koninklijke Horeca Nederland is van toepassing.
Zie jij jezelf al helemaal voor je als Sales & Marketing Manager Het Sieraad van Edel
Amsterdam? Stuur dan je CV en motivatie per email naar info@hetsieraad.nl. De procedure
sluit op 1 maart 2017.

