
 
 

 

Preferred Hotel Reservations 
Preferred is een toonaangevende Hotel Specialist en marktleider op het gebied van 
hotelreserveringen voor de entertainmentindustrie in Nederland. Naast entertainment heeft 
Preferred ook een specialisatie op corporate hotelreserveringen en reserveringen voor 
congressen. 
 
Preferred is per direct op zoek naar nieuw talent:  
 

 HOTEL SPECIALIST CORPORATE/CONGRESSEN, fulltime (m/v) 

 
 
HOTEL SPECIALIST CORPORATE/CONGRESSEN 
Het team corporate/congressen is op zoek naar enthousiaste collega met passie voor hotels! 
Omdat Preferred onafhankelijk adviseert aan haar opdrachtgevers is deze functie heel 
divers, je hebt veel contact met verschillende hotels in binnen- en buitenland.  
 
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  

 Het reserveren van hotelovernachtingen, individueel, groepen en speciale projecten.  

 Offertes bij hotels aanvragen, onderhandelen en op maat gemaakte voorstellen aan 

onze opdrachtgevers aanbieden ten behoeven van groepen en bijeenkomsten. 

 Uitvragen en onderhandelen van offertes voor kamerblokken t.b.v. congressen. 

 Verwerken van congres reserveringen en vragen van deelnemers.  

 Sales gerelateerde activiteiten, zoals het bezoeken van beurzen, (nieuwe) 

opdrachtgevers en hotels.  

 Bijdragen aan het continue uitbreiden van opdrachtgevers en relatiebeheer van 

bestaande contacten.  

 Je werkt binnen een team dat wordt aangestuurd door een team coach maar krijgt 

veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. 

Wij bieden  

Een enorm uitdagende en veelzijdige functie binnen een dynamisch bedrijf met enthousiaste 

collega’s in een prachtig kantoor in Monnickendam. Monnickendam is op 15 minuten van 

Amsterdam gelegen, ruime parkeergelegenheid en goede openbaar vervoer verbindingen. 

Binnen Preferred krijg je alle kansen om je te ontwikkelen en door te groeien afhankelijk van je 

eigen ambitie en talent. Door korte communicatielijnen en informele werksfeer is er veel 

ruimte voor initiatieven. Preferred biedt een prima salaris, goede arbeidsvoorwaarden en 

interessante incentives. Werktijden zijn doorgaans de kantoortijden op werkdagen.  

 

 

 

  



 
 

 

Wat wij vragen 

 Opleiding: HBO (hotel of reisbranche, zoals Hotelschool). 

 Beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.  

 Kandidaat heeft bij voorkeur meer dan 2 jaar werkervaring in een hotel en/of 

vergelijkbare corporate organisatie. 

 Kandidaat heeft bij voorkeur goede contacten in de branche.  

 Kandidaat werkt nauwkeurig, efficiënt, is stressbestendig en een echte ‘multi-tasker’. 

 Kandidaat is servicegericht en kan de adviserende en bemiddelende rol op een 

professionele wijze uitvoeren. 

 Reserveringen van projecten kunnen complex zijn en vragen het vermogen om 

overzicht te houden. 

 Positieve instelling, in oplossingen kunnen denken, van uitdagingen houden en flexibel 

zijn, kenmerken de kandidaat. 

 Affiniteit met online technologie en GDS (Amadeus) is een pré, goede kennis van 

Excel, Outlook en Word is vereist.  

Indien je interesse hebt in deze functie stuur dan je sollicitatiebrief met motivatie, CV 

en foto aan: marlies@preferredhotelreservations.nl.  

 

Alle reacties zullen vertrouwelijk behandeld worden. Parttime en/of zonder relevante 

ervaring is deze functie niet geschikt, deze sollicitaties zullen niet in behandeling 

worden genomen.  

 


