Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verkoopmedewerker!
24 - 38 uur
Ben jij op zoek naar een veelzijdige baan in een dynamische omgeving met ruimte om jezelf verder te ontwikkelen? Ben
je een commercieel talent, klantgericht en kom je uit de omgeving van Woerden? Heb je al ervaring opgedaan in zowel
recreatie als verkoop? Grijp dan nu je kans en solliciteer direct!

Functie

In deze functie voer je (telefonische) verkoopgesprekken met gasten, behandel je aanvragen per e-mail en ontvang je
gasten tijdens kijkafspraken. De uitkomst van gesprekken verwerk je in een reservering en je zorgt voor een goede
opvolging van deze boeking zowel naar de klant als intern. Je bent medeverantwoordelijk voor het verkoopaanbod van
Boerderij De Boerinn en draagt bij aan het behalen van de verkoopdoelstellingen.

Het team

Het team waarmee je het meest zult samenwerken bestaat uit vier verkoopmedewerkers, twee marketingmedewerkers en
een evenementenmedewerker. Daarnaast zal je ook samenwerken met het operationele team.

Profiel

Wij zoeken een commerciële, representatieve en enthousiaste collega die van aanpakken weet. Je beschikt over de
volgende competenties/eigenschappen;
-

Je bent klantgericht en dienstverlenend ingesteld
Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend ontwikkeld
Je bent punctueel en kunt je werk goed organiseren
Je kunt goed samenwerken
Je bent creatief en toont initiatief
Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands

Boerderij de Boerinn biedt
-

Een afwisselende baan in een groeiend bedrijf voor 24-38 uur per week
Een omgeving waar de uitdagingen voor het oprapen liggen
Een werkomgeving waar plezier de basis is
Arbeidsvoorwaarden conform horeca cao, salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring

Boerderij de Boerinn

Boerderij de Boerinn is een unieke locatie midden in de polders van het Groene Hart. Wij ontvangen al onze gasten met
buitengewone gastvrijheid om te zorgen voor een onvergetelijke ervaring op de boerderij. Met een team van 80 parttimers
en 13 fulltime medewerkers, 10 vergader- en feestzalen en 10 hectare recreatieterrein is Boerderij de Boerinn een speler
van formaat in zowel de zakelijke als recreatieve evenementenbranche.

Ben je enthousiast over deze vacature en herken je jezelf in bovenstaand profiel?
Mail je motivatiebrief en C.V. dan uiterlijk 23 januari naar Sander de Ruijter via sander@deboerinn.nl onder vermelding
van ‘sollicitatie verkoopmedewerker’.
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