
 

Ondernemende en zelfstandige salescoördinator (38 uur per week) 

Bij Meet Berlage, een werk- en vergaderlocatie in de Beurs van Berlage, zijn we op zoek 

naar een salescoördinator ter vervanging van de collega in ons team die deze functie nu 

vervult en ons helaas gaat verlaten. 

Wat ga je doen? 

Als salescoördinator ben je de drijvende kracht achter de realisatie van onze ambitieuze 

groeidoelstelling. Je geeft uitvoering aan ons salesplan, monitort de voortgang, 

rapporteert daarover aan de bedrijfsleider en de bedrijfseigenaar en doet wanneer 

nodig voorstellen voor bijstelling van het plan.  

Je neemt het voortouw in de acquisitie voor onze dienstverlening. Daartoe benader je 

actief de doelgroepen die we in ons salesplan hebben bepaald.  

Je coördineert de afhandeling van reserveringsaanvragen die we ontvangen. Een 

belangrijk deel hiervan, in het bijzonder de aanvragen voor de grotere evenementen, 

handel je zelf af. Hiertoe heb je veel klantcontact, verzorg je rondleidingen en breng je 

offertes uit. Een deel van de reserveringsaanvragen besteed je uit aan onze stagiaire 

sales & marketing, die door jou aangestuurd en begeleid wordt.  

Daarnaast zijn er nog diverse taken op het brede terrein van sales, marketing en 

community management die in onderling overleg binnen het team van Meet Berlage 

verdeeld worden.  

Wat heb je in huis? 

Je bent een enthousiaste persoonlijkheid die in hoge mate zelfstandig kan werken, maar 

tegelijk ook makkelijk samenwerkt. Je bent uiteraard klantgericht en wat hospitality is 

heeft nooit iemand je uit hoeven leggen. Je hebt een neus voor het behalen van mooie 

commerciële successen. Je praat en schrijft vlot en verzorgd in het Nederlands en 

Engels. 

Je hebt HBO- werk- en denkniveau. Een opleiding en/of ervaring in de hotellerie of 

congressector is mooi meegenomen. Je bent bij voorkeur woonachtig in Amsterdam. 

Wat hebben wij te bieden? 

In deze functie krijg je de kans om echt een verschil te maken in het succes van ons 

bedrijf. Je gaat deel uitmaken van een divers en creatief team met veel inzet en vol 

goede ideeën. De lijnen zijn kort en je hebt de mogelijkheid om mee te kijken, denken 

en sturen in de cockpit van de onderneming.  

Wij bieden arbeidsvoorwaarden conform de horeca-cao en daarnaast een werkplek in 

de monumentale Beurs van Berlage in een informele setting, tussen de coworkers die bij 

ons aan het werk zijn en de gasten die we ontvangen voor vergaderingen, trainingen en 

evenementen. 



 

Wie zijn wij? 

Bij Meet Berlage bieden we plek aan entrepreneurial minds. Of het nu is voor een 

congres, seminar, workshop, training, hackaton of vergadering, voor een feestje, borrel, 

lezing of concert of voor een werkplek of kantoor: heb je een ondernemend karakter en 

hou je van reuring, dan voel je je bij ons op je plek! En hoe kan het ook anders? Want als 

onderdeel van het internationale netwerk van Seats2Meetlocaties staan ontmoeten, 

verbinden en kennis delen bij ons centraal. En als trotse gebruiker van de kantoren van 

de voormalige effectenbeurs in de Beurs van Berlage lopen we in de voetsporen van de 

ondernemende effectenhandelaren van weleer. Én zijn we erfgenaam van het 

gedachtegoed van waaruit Berlage ooit zijn Beurs ontwierp.  

Hoe kun je reageren? 

Ben jij het commerciële talent dat we zoeken? Stuur dan je cv en motivatie per e-mail 

naar Hans Huijsmans, eigenaar van Meet Berlage (hans@meetberlage.com). Heb je nog 

vragen? Neem dan gerust even contact op met Hans (06-19538531). 
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