
 

 

Stagiair(e) Allround 

 
Preferred Hotel Reservations zoekt per augustus/september een stagiair(e) Allround: 

kamerreserveringen, groepsreserveringen en externe bijeenkomsten/ events.  
Wij zijn op zoek naar service minded studenten die graag een stage willen doen waarbij ze 
ingewerkt worden op meerdere aspecten van de organisatie en de focus hebben op één 
gerichte afdeling bij voorkeur in de richting Hoge Hotelschool of vergelijkbaar voor een 
periode van minimaal 10 maanden. De inhoud van de stage wordt ook mede bepaald door 
de student zelf, als je meer wilt leren, bieden we hiertoe ook de mogelijkheid.  

 

 
Afdeling: 

Allround: kamerreserveringen, groepsreserveringen en externe bijeenkomsten/ events 

 
Beschrijving van de werkzaamheden: 
� Hotelreserveringen maken voor individuele gasten en groepen. 
� Uitzetten van offertes bij hotels ten behoeve van bijeenkomsten en kamerreserveringen. 

� Onderhandelen en controleren van offertes voor bijeenkomsten en kamerreserveringen.  
� Offertes uitbrengen naar opdrachtgevers voor bijeenkomsten en kamerreserveringen.  
� Bijeenkomsten tot in detail plannen en organiseren in samenwerking met opdrachtgever. 
� Ondersteunende sales en marketing activiteiten. 
� Administratie activiteiten zoals het bijhouden van openstaande posten en facturatie.  
� Bezoeken van hotels en beurzen. 

� Ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het gehele team. 
 
Profiel: 
� Georganiseerd 
� Nauwkeurig  
� Zelfstandig 

� Commercieel 
 
Ben jij een organisatietalent en vind je het een uitdaging om op projectbasis te werken? Dan 
is deze stageplaats een ideale plek voor jou! 
 

 
Over Preferred Hotel Reservations 

 
Preferred is al meer dan 15 jaar een toonaangevende intermediair gespecialiseerd in het 
maken van hotelreserveringen en het organiseren van bijeenkomsten wereldwijd voor de 

zakelijke markt en entertainment industrie. Preferred biedt onafhankelijk hoteladvies dat het 
best aansluit op de wensen van de reiziger en de organisatie. Preferred heeft 
opdrachtgevers in diverse branches waaronder consultancy, verzekeraars, banken en de 
entertainment industrie. Preferred is opgezet door Wendy Wessels, afgestudeerd aan de 
Hogere Hotelschool Leeuwarden in 1995. Door de jaren heen is gebleken dat de 

werkzaamheden van Preferred goed aansluiten op opleidingen voor Hospitality en Toerisme. 
 
Doordat Preferred een kleine organisatie is, biedt dit een stagiair de mogelijkheid veel 
ervaring op te doen binnen alle aspecten van de organisatie. Preferred is van maandag tot 
en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur geopend.  Voor meer bedrijfsinformatie zie: 
www.preferredhotelreservations.nl. 

 
Reageren: 
Stuur je motivatiebrief en C.V. voor 15 juni naar wendy@preferredhotelreservations.nl  

 


