Voor de groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar een aantal posities binnen het bedrijf.
Te weten;

Hotel operations and sales manager
Ben jij commercieel gedreven met een passie voor de Hospitality? Ben jij alleen tevreden als
jouw gasten dat ook zijn? En, vind jij het leuk als spin in het web verantwoordelijk te zijn voor de
operationele uitvoering van het hotel? Zoek dan niet verder. Wij hebben de perfecte baan voor
jou!

In de functie van Hotel operations and sales manager;











Ben je eindverantwoordelijk voor het resultaat op de operationele afdelingen waarbij
kwaliteit en financiën een belangrijke rol spelen.
Bewaak je de efficiency/productiviteit en het bedrijfsrendement.
Draag je zorg voor de aansturing en ontwikkeling van het operationele team en projecten.
Ben je verantwoordelijk voor het opvolgen van ons personeelsbeleid.
Draag je verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en implementatie van de strategie voor
de operationele afdelingen ter ondersteuning van de commerciële doelstellingen.
Word je uitgedaagd om creatieve en innovatieve ideeën te ontwikkelen. Om deze vervolgens
uit te werken naar verbeteracties én het realiseren van kostenbesparingen.
Behandel je eventuele klachten.
Lever je gegevens en bijdragen aan ten behoeve van budgetteringen en investeringen.
Ben je onderdeel van het Managementteam en het Revenu team.
Rapporteer je direct aan de General Manager en vervang je deze bij afwezigheid.

Wat wij van jou verwachten:













Je hebt minimaal hbo denk- en werkniveau, bij voorkeur ben je afgestudeerd aan een
Hogere Hotelschool.
Je hebt minimaal 4 jaar leidinggevende werkervaring.
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie en ervaring in:
MICE & F&B
Hotellerie
Je beschikt over managementkwaliteiten en bent ambitieus ingesteld.
Je bent een snelle denker en kunt snel schakelen en bent stressbestendig.
Je communicatie is professioneel en direct, zowel intern als richting onze gasten.
Je durft mensen aan te spreken en kan delegeren. Jij bewaart het overzicht.
Je bewaakt de kwaliteit en hebt oog voor detail, zoals je ook van je collega’s mag
verwachten.
Je beschikt over een gastgerichte instelling en bent een echte probleemoplosser.
Je hebt de Nederlandse en Engelse taal zowel in woord als geschrift onder de knie, andere
buitenlandse talen zijn een pré.

De startdatum en het type dienstverband:
De functie is beschikbaar voor een fulltime dienstverband van minimaal 40 uur per week. De
startdatum wordt in overleg afgestemd.
Hoe kun je solliciteren op deze functie:
Vind je plezier in je werk belangrijk, ben je ondernemend, ga je voor resultaat én ben jij diegene die
onze verwachtingen waar kan maken? Aarzel niet en solliciteer! Mail je motivatie en CV naar
tiara@toucanbeach.com, en je hoort binnen een week van ons!

