
 
Preferred Hotel Reservations B.V. is  een toonaangevende hotelspecialist voor de zakelijke 
markt en entertainment industrie. Wij reserveren individuele- en groepsaanvragen, alsmede 

bijeenkomsten en congressen in Nederland én in het buitenland. 

PREFERRED HOTEL RESERVATIONS ZOEKT PER DIRECT EEN: 

HOTEL SPECIALIST (M/V) FULLTIME – 40 UUR 

Het team van Preferred kenmerkt zich door flexibiliteit, collegialiteit en kwaliteit waar iedere 
collega een belangrijke bijdrage levert aan het succes en de koers die wij varen.  

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

•  Het reserveren van hotelovernachtingen en uiteenlopende bijeenkomsten zoals 
vergaderingen, trainingen en congressen voor onze opdrachtgevers. 

•  Offertes aanvragen, onderhandelen en op maat gemaakte voorstellen aan onze     
opdrachtgevers aanbieden. 

•  Bezoeken van locaties, soms samen met opdrachtgevers. 

• Bijdragen aan het continue uitbreiden van opdrachtgevers en relatiebeheer van 
bestaande contacten. 

Profiel 

• Opleiding bij voorkeur hotel of reisbranche, zoals Hotelschool. 

• HBO werk- en denkniveau. 

• Beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van 
de Engelse taal is goed zowel mondeling als schriftelijk. Andere talen zijn gewenst. 

• Kandidaat heeft bij voorkeur goede contacten met de belangrijkste vergader- en 
event locaties in Nederland en een goed netwerk in de branche. 

• Nauwkeurig, efficiënt en stressbestendig. 

• Affiniteit met online technologie is een pré. 

• Bezit van eigen auto is een pré. 

Wij bieden 

Een veelzijdige functie binnen een dynamisch bedrijf met enthousiaste collega’s in 
een prachtig kantoor in Monnickendam. Door korte communicatielijnen en informele 
werksfeer is er veel ruimte voor initiatieven. Monnickendam is op 15 minuten van 
Amsterdam gelegen, ruime parkeergelegenheid en goede openbaar vervoer 
verbindingen. 

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

pasfoto aan: Preferred Hotel Reservations, Postbus 62, 1140 AB  Monnickendam. Of mail: 
w.wessels@preferredhotelreservations.nl. Alle reacties zullen vertrouwelijk behandeld worden. 

Voor vragen over de vacature, neem gerust contact op met: Wendy Wessels. 
w.wessels@preferredhotelreservations.nl  Tel. 06 20 59 92 32.  Part-time en zonder relevante 

ervaring is deze functie niet geschikt, deze sollicitaties zullen niet in behandeling worden 
genomen.  


