
Je bent klantgericht en dienstverlenend ingesteld
Je bent handig met computers 
Je vindt het leuk om mensen te woord te staan
Je krijgt energie van meedenken met de gast en het binnenhalen van nieuwe
reserveringen
Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend
Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands
Je bent punctueel en kunt je werk goed organiseren
Je werkt graag in teamverband 
Je bent leergierig, creatief en toont initiatief
Je hebt een flexibele instelling en staat open voor flexibele werkdagen

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

Werken bij Boerderij de Boerinn staat garant voor afwisselende werkzaamheden en
flexibele werktijden in een gezellig team. Samen met 60 parttime en 10 fulltime
medewerkers zorg jij ervoor dat onze gasten een geslaagde dag op onze boerderij
beleven!

Ben jij graag in contact met onze gasten? Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en is plezier
in je werk een basisvoorwaarde? Dan zijn we op zoek naar jou!

De functie
Als verkoopmedewerker behandel je aanvragen per e-mail en ontvang je potentiële
gasten tijdens kijkafspraken. De uitkomst van de gesprekken verwerk je in een offerte of
reservering en je zorgt voor een adequate opvolging daarvan. Je draagt bij aan het
behalen van de verkoopdoelstellingen samen met het team. Daarnaast ontvang je onze
gasten met een glimlach en ben jij het gezicht van onze boerderij.

Wij zoeken
Een commerciële, representatieve en enthousiaste collega die van aanpakken weet.
Je herkent jezelf in de volgende punten:

Wij bieden jou

Ben je enthousiast over deze vacature en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Mail je
motivatiebrief en C.V. dan naar Hugo via hugo@deboerinn.nl onder vermelding van
‘sollicitatie verkoopmedewerker’.

Verkoopmedewerker


