ON FIRE SALESKANON

- Sales Executive -

TOURISM GROUP
AMSTERDAM

WIJ ZIJN
Wij zijn Tourism Group International,
een snelgroeiende en toonaangevende
organisatie met een geschiedenis die
ruim 35 jaar teruggaat. Een
geschiedenis die begon met een zoon
van een schipper en uitmondde in een
bedrijf met 750 medewerkers,
marktleiderschap op het gebied van
excursies, stadstours en de verkoop
van tickets voor verschillende
topattracties, musea, rondvaarten en
bezienswaardigheden.
Tourism Group International bestaat
uit verschillende labels, waaronder
Lovers, The Icebar, Het Red Light Secret
Prostitutiemuseum, Tours & Tickets,
Ripley’s Believe It or Not! Museum, The
Escape Rooms in de Heffer en
verschillende horecagelegenheden.
Elke dag zorgen 750 enthousiaste
toppers met een uitmuntend gevoel
voor service ervoor dat onze gasten de
állerbeste ervaring hebben – en daar
zijn we bijzonder trots op.

OVER JOU(W BAAN)
TOURS & TICKETS: de one-stop ticketshop van Amsterdam en voor duizenden
toeristen het startpunt voor een onvergetelijke ervaring. Een bezoek aan
Amsterdam begint bij Tours & Tickets. Van bus naar boot en van Keukenhof
naar Volendam: Tours & Tickets zorgt voor een onvergetelijke ervaring.
Met een fijn team, droge humor (behalve op de rondvaartboten natuurlijk) en
hard werken ben je er niet. Het bedrijf heet niet voor niets Tours & Tickets.
Precies. Verkoop. Sales. Resultaten. Kansen. Zien. Kansen. Pakken. Alles. Ofwel:
voor ons hoofdkantoor in Amsterdam zoeken wij een Sales Executive.
En geloof ons: dat is echt een hele toffe baan. Althans, als je net zo blij wordt
van stijgende lijnen als wij (en slechte grappen op maandagochtend).
Als Sales Executive Hotel Sales zoek je samen met het sales team continue naar
manieren om de verkoop te stimuleren en uit te breiden. Je bent dan ook het
brein achter speciale acties en campagnes om de verkoopcijfers omhoog te
krijgen.

JOUW VERANTWOORDELIJKEDEN

Als echte netwerker ben je een prettig baken voor onze bestaande en – want
ook daar zie je kansen - potentiele klanten. Je blijdschap, als ook de rest van je
takenpakket en resultaten, deel je met de salesmanager.
• Het beheren en uitbouwen van klantcontracten;
• Het opstellen van offertes;
• Het uitvoeren van marktonderzoek en het maken van concurrentieanalyses;
• Het vergroten van de naamsbekendheid;
• Het initiëren en uitvoeren van verbeteracties op het gebied van Marketing en
Sales;
• Het behalen van de gestelde targets.

DIT VRAGEN WE VAN JOU
• HBO werk- en denkniveau;
• 1 – 3 jaar ervaring in een
soortgelijke functie;

Denk jij nou: ik ben verkocht, ik wíl
die baan, laat ons dat dan als de
wiedeweerga weten. Je mail met je
cv een verdomd goed
verkooppraatje.
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• Resultaatgericht, commercieel
inzicht, creatief, zelfverzekerd,
pro-actief, overtuigend;

• Je bent bereid om ook in de
weekenden, vakanties en op
feestdagen te werken;
• In bezit van rijbewijs B en/of
bromfietscertificaat om klanten op
een van onze kekke scooters te
kunnen bezoeken.

• Een goede beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift;

EN DIT BIEDEN WIJ
Afwisselend werk in een omgeving waar geen dag hetzelfde is, een passend
salaris conform de cao voor Toerisme met fijne secundaire
arbeidsvoorwaarden. We bieden je een tijdelijk contract met uitzicht op
verlenging als hebt laten zien dat je onmisbaar bent. Daarnaast ontvang je
korting op je favoriete attracties en heb je de leukste collega’s die je je kunt
wensen (en altijd een ‘eigen’ bar om de hoek: 1 + 1 = 3).

