Stagiaire Meeting & Events
Zoek jij een veelzijdige en uitdagende stage waar je veel verantwoordelijkheid krijgt? Waar je
onderdeel uitmaakt van een klein, hecht en gezellig team? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat doen wij? Nieuwsgierig naar wat onze klanten over ons zeggen? Ga naar ons YouTube kanaal
voor een filmpje van onze diensten en een testimonial.
Efficient Hotel Partner is al 20 jaar gespecialiseerd in het zoeken en boeken van hotelkamers en
vergaderlocaties voor zakelijke klanten. Wat wij onze klanten bieden is het ontzorgen van het
boekingsproces, het besparen van tijd en geld. Daarbij zijn wij altijd persoonlijk bereikbaar via de
telefoon en per email. Een greep uit ons geweldige klantenbestand, onze fans: Nationale Nederlanden,
Nutreco, Sevenstar, Martin Garrix B.V., Sanquin, L’Oréal, Dnata, SVB, Etos, VNG, Randstad, SHV Energy,
Deloitte, Treatwell, Eriks, Puma, Abbott, enzovoort.
Van een hotelkamer voor een nacht, een ‘out-of-the-box’ locatie voor een heisessie tot een
meerdaags congres voor honderden deelnemers met vervoer, activiteiten en alles erop en eraan.
Onze taak bestaat voornamelijk uit het inventariseren van de wensen van de klant om daarbij de
perfecte locatie te vinden, offertes uit te vragen en het boeken van de accommodatie. Je
communiceert met de locaties en de klanten, het is daarom belangrijk dat je een kameleon bent en
goed en snel kunt schakelen. Zeker in de huidige trend waarbij veel aanvragen last-minute zijn. Jouw
stage bestaat voornamelijk uit het maken van hotelreserveringen, restaurantreserveringen en kleine
vergaderingen. Laat je ons zien wat je in huis hebt? Dan breiden we je verantwoordelijkheden
stapsgewijs uit. Daarnaast zijn er een aantal administratieve taken.
Efficient Hotel Partner heeft ook haar eigen unieke vergaderlocatie, Music Meeting Lounge, welke in
hetzelfde kantoorpand zit. Een deel van de werkzaamheden bestaat dan ook uit het maken van de
reserveringen alsmede het operationele aspect op de dag van de bijeenkomst.
Onze ideale kandidaat:
• Meewerkstage van tenminste 5 maanden, voorkeur 6 maanden of langer
• Full-time
• Geen onderzoek
• HBO niveau
• Hotelschool, Facility management, Event management, Marcom
• Flexibel
• Oog voor detail
Wat bieden wij:
• Een prachtig kantoor met veel daglicht in het gezellige Oude Dorp van Amstelveen
• Een gezellig team dat regelmatig in een lachbui schiet, maar ook serieus kan werken
• Verantwoordelijkheid en autonoom werken
• Marktconforme stagevergoeding

Startdatum: Zo snel mogellijk.
Wil je deze kans pakken? Neem dan snel contact met ons op!
Effficient Hotel Partner & Music Meeting Lounge
Badlaan 1 BIS
1182 JJ AMSTELVEEN
mail@hotelpartner.nl
020-3452322 | 06-42121183
Marianne Kuiper
Jennifer Lam

