Vacature
Commercieel medewerker gezocht voor de langste skihal ter wereld!
Jij wilt graag op een unieke locatie werken en een bijdrage leveren aan een onvergetelijk
dagje uit van onze gasten? Dan zijn we op zoek naar jou! Het alpincenter in Bottrop is
namelijk op zoek naar een Nederlandstalige verkoopmedewerker/-ster ter aanvulling van
de salesafdeling.
De organisatie
Vlak over de grens in Duitsland bevindt zich alpincenter Bottrop, de langste skihal ter
wereld. Dagelijks komen hier vele gasten uit zowel Duitsland, Nederland als België om
een dag te genieten van de sneeuw, eten, drinken en gezelligheid.
Functieomschrijving:
Wij zijn op zoek naar een Nederlandstalige verkoopmedewerker binnendienst voor de
volgende werkzaamheden:
 Het gehele reserveringstraject voor Nederlandse groepen: voeren van
klantgesprekken, offertes uitbrengen, versturen van bevestigingen, ontvangen
van gasten en aftersales.
 Telefonische en e-mail afhandeling van diverse vragen met betrekking tot het
alpincenter.
 Acquisitie met als doel het uitbreiden en behouden van klantenbestand.
 Ondersteunen marketingteam
 Realiseren van jaarlijkse verkoopdoelstellingen samen met je collega’s.
Functie-eisen:
 Representatief en enthousiast
 Klantgericht met goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
 Uitstekende commerciële vaardigheden
 Zeer accuraat en gewend gestructureerd te werken
 Een proactieve houding met een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel.
 Teamgericht, maar je kunt ook goed zelfstandig werken
 Flexibel (af en toe wordt er in het weekend gewerkt)
 Minimaal MBO 4 werk- en denkniveau.
 Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift.
 Beheersing van de Duitse taal is een pré.
Wij bieden jou:
 Een voltijd aanstelling (deeltijd is bespreekbaar)
 Een positie binnen een enthousiast team in een unieke en informele
werkomgeving (het alpincenter in Bottrop)
 Mogelijkheden tot het volgen van trainingen
Ben jij de perfecte kandidaat en voldoe je aan bovenstaande eisen? Wij zien je
gemotiveerde sollicitatie inclusief CV + salarisindicatie graag tegemoet via
hetty.tenhaaf@alpincenter.com.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Hetty ten Haaf, tel
0049 (0)2041 7095 149.
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