
Medewerker sales bij blooming! 

blooming in Bergen (NH) is op zoek naar een commercieel talent dat onze backoffice komt 

versterken. 

De afgelopen jaren heeft blooming een gestage groei gezien in het aantal reserveringen binnen onze  

leisure en business doelgroepen; we hebben immers een portfolio dat uiteenloopt van hotelkamers 

tot aan conferentiezalen in het hotel of op ons landgoed Het Hof alsmede bijzondere plekken, 

waaronder blooming beach, om evenementen te organiseren.  

Kortom, we zijn druk met het gastvrij te woord staan van alle potentiële gasten die ons benaderen 

via telefoon of email. Dat gaat om particulieren gasten maar onze focus ligt zeker ook op de MICE 

markt (meetings, incentives, congressen en events), met als speciaal aandachtsgebied  grote 

(Internationale) opdrachtgevers uit alle sectoren. 

Onlangs heeft onze enige mannelijke collega in het salesteam besloten om na 10 jaar zijn vleugels 

internationaal uit te gaan slaan en hij gaat ons om die reden verlaten. Gezien de samenstelling van 

het team willen we hem graag vervangen door opnieuw een man. Onze gasten zijn tenslotte ook niet 

allemaal vrouw dus het lijkt verstandig voor de samenstelling van het team in eerste instantie hierop 

in te zetten. Durf jij die uitdaging aan?!  En kijk je er naar uit je met veel energie in te zetten voor de 

volgende activiteiten: 

 afhandelen van aanvragen tot reserveringen voor zowel de zakelijke als de leisure markt. Van 

telefonische intake tot aan opstellen van de juiste offerte toe, in samenwerking met overige 

sales collega’s.  

 vastleggen van alle afspraken in ons reserveringssystem Brilliant 

 bewegen van de klant tot afname van aanvullende diensten of producten 

 incidentele ondersteuning van events, met name op administratief gebied 

 relatiebeheer 

 rondleidingen en advies, met name voor de leisure gasten die overwegen bij ons een 

evenement te organiseren, zoals een feest of bruiloft 

 onderdeel van je functie  is ook (telefonische) acquisitie binnen ons business segment. We 

beschikken over een prachtige klantenportefeuille maar we zijn natuurlijk altijd op zoek naar 

nieuwe opdrachtgevers. 

Heb jij aantoonbare ervaring met acquireren binnen de hotellerie én ben je minimaal geschoold in 

een van de volgende richtingen: MBO Hospitality, Hotelschool of Leisure Management dan ben je 

welkom te solliciteren. Maar voordat je denkt “dat ben ik!”, bedenk dan nog even of je vaardig 

genoeg bent in het schrijven van aantrekkelijke voorstellen met het juiste gebruik van de 

Nederlandse taal én of je Engels of Duits spreekt, want dat spreekt in je voordeel. Het is wellicht 

handig als je in de omgeving van Alkmaar woont en beschikt over eigen vervoer. Je zult ook wel eens 

in het weekend kunnen worden ingeroosterd aangezien we 24/7 in bedrijf zijn. 

Je cv en je motivatie kan je per e-mail sturen naar hr@weareblooming.com. Graag ontvangen we 

jouw reactie uiterlijk 20 september. 
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Wij bieden een afwisselende baan voor 38 uur in een prachtige werkomgeving met fijne collega’s en 

voldoende doorgroeimogelijkheden. Beloning in lijn met de cao Horeca; een eerste contract zal voor 

bepaalde tijd worden aangeboden. 

Onze contactgegevens zijn hr@weareblooming.com en http://www.weareblooming.com . Heb je  

dringende vragen dan kun je de HR afdeling bellen op 072-5820678. 
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