
Je taken: 
•  in jouw functie ben je het eerste aanspreekpunt voor de gasten die 

graag een meeting of feest willen organiseren.
•  je verwerkt offerte-aanvragen en maakt voorstellen voor leisure-en 

businessevents. 
•  je werkt seminaries en feesten op maat uit aan de hand van de 

wensen en het budget van je gasten.
•  je doet een nauwkeurige opvolging van jouw dossiers tot en met de 

bevestiging.
•  je staat in nauw contact met de verschillende hotelafdelingen met 

als doel jouw events vlekkeloos te laten verlopen.
•  je zorgt samen met jouw collega’s voor een kwalitatieve visibiliteit 

op social media (Facebook, LinkedIn, Instagram)
•  je bent een enthousiaste gastheer/-vrouw en leidt jouw events in 

goede banen
• je verzorgt de permanentie tijdens de weekends (beurtensysteem)

Jouw profiel:
• je hebt een diploma Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
• je hebt relevante ervaring in een gelijkaardige functie
•  je hebt een passie voor hospitality en brengt je enthousiasme over 

op jouw gasten en collega’s
• je bent klantgericht en service-minded
• je bent communicatief en werkt graag samen in een team
• je bent flexibel op vlak van taakinvulling als qua tijdbesteding
•  je bent bereid om eventueel na 17u00 en in de weekends te  werken 

(in een beurtensysteem)

Aanbod
•  een opportuniteit voor wie zich thuis voelt in een service-minded 

bedrijf gelegen in een unieke omgeving
•  wij bieden u een marktconform salaris met extra legale voordelen
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Contacteer of stuur je c.v. naar Sarah Willems - Sarah.Willems@stiemerheide.be - 089 355 828

“Hotel Stiemerheide is een 4-sterrenhotel in een groene setting en met een gemakkelijke bereikbaarheid.
Met onze 70 kamers, 8 seminariezalen, feestzalen, sterrenrestaurant “De Kristalijn”, golfclub Spiegelven en het mooiste hotelbin-
nenzwembad van België zijn wij een unieke locatie voor het organiseren van inspirerende meetings, workshops en residentiële 
seminaries. Ook voor het doorbrengen van een ontspannend verblijf met vrienden en familie vormen wij de perfecte uitvalsbasis. 


