
Salestraject van A tot Z (aanvragen 
aannemen, verkoopgesprekken 
voeren, off ertes verzorgen, 
onderhandelen, aftersales)
Relatiebeheer en follow up van sales 
leads
Rondleiden van (potentiële) 
opdrachtgevers
Organisatie van geboekte events
Administratieve werkzaamheden

Commercieel en staat stevig in je 
schoenen
Ervaring in de hospitality branche 
vereist en bij voorkeur ervaring met 
de verkoop van events
Energiek, vlot en gastvrij
Communicatief sterk, zowel in 
woord als geschrift
Je kunt goed prioriteiten stellen en 
werkt gestructureerd
Rijbewijs is een pré
HBO werk en denkniveau
Minimaal 3 jaar werkervaring 
(ervaring met reserveringsystemen 
is een pré)
Bij voorkeur woonachtig in 
omgeving Utrecht of Amersfoort
Meer dan 24 uur per week  
beschikbaar is een pré

DIT BEN IK!

THE JOB
Als Sales- en Eventmedewerker werk je in een ambitieus en gezellig 
team en ben je verantwoordelijk voor de verkoop en organisatie van 
evenementen op onze locaties. Je werkt samen met je collega’s en als 
contactpersoon van onze opdrachtgevers ben je verantwoordelijk voor het 
gehele verkoop- en voorbereidingstraject. Van aanvraag tot aftersales, je helpt 
mee, denkt vooruit en zorgt dat events tot in detail worden voorbereid! Daarnaast 
signaleer je kansen en adviseer je (potentiële) klanten. We werken voornamelijk 
samen met opdrachtgevers uit het zakelijke segment. 

JOUW WERKPLEK! EEN ICONISCHE MONUMENTALE CONGRES- 
EN EVENEMENTENLOCATIE
Je komt te werken op onze evenementenlocatie Muntgebouw Utrecht (standplaats) 
maar je bent ook geregeld op onze andere locatie Mariënhof Amersfoort te vinden. 
Beide locaties zijn indrukwekkend en betreft monumentaal erfgoed. Allebei de locaties 
kennen een rijke historie en veel karakter. De locaties zijn onderdeel van The Attention 
Group; een jonge en groeiende organisatie dat tevens al vele nominaties en awards op 
zijn naam heeft staan, waaronder de Nationale Meeting Awards en de Dutch Wedding 
Award.

A DAY AT WORK 

WHAT’S IN IT FOR YOU?

THIS IS YOU!

vacature

SALES- EN EVENTS 
MEDEWERKER (minimaal 24 uur)

Ben jij enthousiast en kun jij je vinden in 
bovenstaande? Stuur je CV en motivatie 
dan voor vrijdag 29 oktober naar 
personeelszaken@theattentiongroup.nl 
t.a.v. Pieter Aalbers en verras ons!

Wij werken op unieke evenementen-
locaties op bijzondere historische 
plekken in Utrecht en Amersfoort. Daar 
genieten we elke dag van en dat dragen 
we uit! We zijn een klein, hecht team en 
werken veel samen. We bieden je een 
informele werksfeer en korte lijnen voor 
een goede communicatie. Daarnaast 
kom je te werken in een bedrijf dat vol 
in beweging is. 


