Vacature Q-Factory (Hotel)
Q-Factory is het grootste muziekmakerscentrum van Europa met 70
oefenstudio’s, 3 podia (900, 300 en 100 pax), een grote foyer, kantoren,
een café-restaurant en 55 hotelkamers (***), verspreid over 13.000 m2.
Het centrum is gesitueerd in het hippe Amsterdam Oost en trok in 2018
ruim 120.000 bezoekers. Organisaties als Conservatorium van Amsterdam
Pop, United Pop en Abbey Road Institute zijn vaste huurders. Q-factory
(Hotel) is eigendom van de Astoria groep.
Q-factory heeft een vacature voor een

Sales manager B2B Events
die verantwoordelijk is voor de invulling van bijeenkomsten, evenementen en
feesten voor de zakelijke markt met gebruik van de zalen en andere ruimtes in het
gebouw, al dan niet in combinatie met hotel. Dit zijn met name evenementen
voor de zakelijke markt maar ook eigen - publiek toegankelijke- producties. Je
werkt samen met de restaurantmanager, hotelmanager en op de vloer met de
dienstdoende bedrijfsleiders. Je rapporteert aan de General manager van QFactory.
Je hebt een goed netwerk in de B2B evenementenbranche en deze contacten
leiden tot een optimale bezetting van de verhuurbare ruimtes en een gezonde
financiële exploitatie. Je bouwt en onderhoudt duurzame commerciële
samenwerkingsverbanden met bedrijven en je geeft leiding en sturing aan
medewerkers tijdens deze events.

Taken/Functieomschrijving
•
•
•
•
•
•

Je stelt een actieplan op voor komend jaren met daarbij een financiële
onderbouwing
Je benadert zakelijke klanten waarbij je na inventarisatie van wensen en eisen
offertes opstelt en costings maakt voor het event.
Je bent verantwoordelijk voor de contacten met de klant.
Je stemt alle afspraken af met collega’s, samenwerkende partijen en
toeleveranciers.
Je draagt zorg voor de evaluatie van de evenementen en het opstellen van
facturen en nacalculatie.
Je hebt regelmatig overleg met bovengenoemde functionarissen.

•

Je geeft leiding aan het team tijdens de voorbereiding en bent tijdens het event
gastheer/vrouw en aanspreekpunt voor jouw relatie

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
Je bent zakelijk ingesteld, representatief en bezit sterke communicatieve
vaardigheden
Je hebt aantoonbare ervaring in de B2B evenementenbranche en een
bijbehorend netwerk
Je hebt een brede ontwikkeling en affiniteit met podiumkunsten in het
algemeen en popmuziek in het bijzonder
Je hebt horeca & hotelervaring
Je schakelt moeiteloos tussen publieke- en zakelijke markt.
Je bent flexibel, pro-actief en klantgericht.
Je hebt ervaring met de inzet van jonge medewerkers
Je bent in het bezit van een rijbewijs.
Je bent woonachtig in regio Amsterdam en volgt het Amsterdamse nieuws op
de voet

Wij bieden
•
•
•
•

•

Passend salaris, bonussysteem en eindejaarsuitkering (afhankelijk van
bedrijfsresultaat)
Fulltime functie (40 uur per week)
Auto van de zaak
Dienstverband: de aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst, voor een periode van
een jaar. Bij goed functioneren wordt het tijdelijk dienstverband gevolgd door een
aanstelling in vaste dienst.
Standplaats: Amsterdam

Solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bert ’t Hoen 06-53172468.
Mail je brief met CV voor 1 september 2017 naar kneijts@astoriavastgoed.nl

