Vacature Stagiaire ‘Meeting & Events Consultant’
Amsterdam Quality Bookings is het zakelijke reisbureau (al sinds 7 jaar) dat alles
organiseert wat (internationale)bedrijven en associaties ‘buiten de deur’ willen boeken en
organiseren. Amsterdam Quality Bookings is een boekingskantoor waar de klant al zijn
wensen kwijt kan en ‘nee’ niet bestaat. Wij boeken (kosteloos) hotelkamers, vergader-,
congres-, en trainingslocaties en boeken daarnaast vliegtickets en huurauto’s. Naast dat
wij Amsterdam specialist zijn, boeken wij in heel Nederland en zelfs wereldwijd
Amsterdam Quality Events is ons evenementenbureau & DMC en regelt onder andere
partnerprogramma’s, bedrijfsuitjes, diners, vervoer, catering en zelfs complete
evenementen van A tot Z. Wij werken met name in Amsterdam maar hebben een heel
breed assortiment aan leuke activiteiten in verschillende steden in Nederland.
Per 24 augustus 2015 hebben wij weer plek voor een nieuwe stagiair(e) voor Amsterdam
Quality Events in de functie van Meeting & Events Consultant.
Werkzaamheden:
• Opstellen van offertes, opties beheren en nabellen en bevestigen van reserveringen van
o.a. bedrijfsuitjes, partnerprogramma’s, congressen, vergaderzalen, groepsboekingen,
bedrijfsuitjes en evenementen; aan klanten en leveranciers
• Aanwezig zijn op de locaties als host/event manager/projectcoördinator tijdens een
evenement
• Facturatie verzorgen naar klanten en locaties
• Aftersales verzorgen na afloop van je evenementen
• Ondersteuning van de Account Manager bij de werving van nieuwe opdrachten,
opdrachtgevers en leveranciers
Functie eisen:
-

Relevante ervaring in de hotellerie en/of evenementen branche is een pré
Excellente beheersing van de Nederlandse én Engelse taal in woord én schrift
HBO opleiding in een relevante studierichting (Hotel-/Eventmanagement, HTRO
etc.)
Goede beheersing van Word, Excel, Outlook en internet
Werktijden tussen 08.30 en 18.00, soms ’s avonds/weekend, +/- 40 uur per week
Minimaal beschikbaar voor 5 maanden

Jij bent bij voorkeur een representatief, positief persoon die zelf het initiatief neemt en
vooral nauwkeurig en ook graag zelfstandig werkt. Voel jij je ook nog eens prettig binnen
een klein team en vind je het leuk met ons Amsterdam Quality Events verder op de kaart
te zetten, dan ben jij de ideale stagiair(e) voor ons!
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Amsterdam Quality Bookings & Events is een snelgroeiende kleine organisatie met een
open bedrijfscultuur waarvan het kantoor zich bevindt aan het Damrak in hartje
Amsterdam.
Voor meer informatie omtrent de functie kun je contact opnemen met Didier Eggink via
telefoonnummer 020-8200015 of didier@amsterdamqualitybookings.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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