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STAGIAIR(E) SALES EN EVENTS 
 
Met jouw vriendelijke en gastvrije manier van communiceren sta je onze opdrachtgevers telefonisch te 
woord, adviseer je en behandel je alle aanvragen op een doortastende manier om zo onze gasten te 
ontzorgen en te laten genieten van een unieke ervaring. Dat is jouw passie!  

 
Dit is de stagiair(e) die wij zoeken! 
 
Jouw werkdag 

Als sales en events stagiair(e) neem je vragen en reserveringen aan van de verschillende locaties, 
verwerk je de reserveringen van onze partycatering- en foodsupply opdrachtgevers en de (restaurants 
op de ) verschillende locaties in EP. Het kwalitatief beter maken van partijen en de juiste after sales 
zijn ook belangrijke onderdelen van de functie. Hierbij zal je nauw samenwerken met de account-
managers. 

 

Jouw kwaliteiten 

Dit vinden wij de belangrijkste kwaliteiten van onze nieuwe collega:  

- Je bent in staat zelfstandig en pro actief te handelen.  
- Je kunt je goed inleven in de wensen van de gast.   
- Je ontwikkelt jezelf graag, je bent ambitieus en probeert jezelf steeds te overtreffen. 
- Tevens ben je in staat om snel te schakelen en ben je flexibel. 
- Je werkt en bent gedisciplineerd. 
- Je bent gastvrij!  

 
Jouw team 

Je bent onderdeel van een team van 5 medewerkers die samen zorgdragen voor het verwerken van 
aanvragen, marketingactiviteiten en het up-to-date houden en vernieuwen van de processen en 
systemen. Kenmerkend aan het team is het enthousiasme en de betrokkenheid bij de gast en bij 
elkaar! Samen zetten we alles op alles om onze gasten het beste te bieden.  
 

Wat wij vragen 

- Je hebt een goede kennis van word, excel en outlook.  
- Kennis van EP (of vergelijkbare reserveringssystemen) is een pré.  
- Gastvrijheid en gastgerichtheid zijn een must. 

 
Wat bieden wij 

- Ingangsdatum in overleg. 
- Stagevergoeding en indien van toepassing huisvestigingskosten- of reiskostenvergoeding.     
- Standplaats Utrecht. 

 
Ja, ik wil deze stageplaats 
Als jij jezelf in deze functie ziet werken, hoor ik graag waarom juist jij de geschikte kandidaat bent.  
Stuur jouw motivatie met CV naar personeelszaken@vineyardcatering.nl 
Vragen? Neem contact op met Marike Dölle op nummer 030 – 303 55 76   
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