MEETING & EVENT
PLANNER
Opportunities don’t happen, you create them
Dankzij de opening van het Weeshuis (WSHS) hebben we binnen onze Sales en Marketing
afdeling een mooie functie voor een Meeting & Event Planner.
Ben je klaar om onze Meetings en Events naar een hoger niveau te brengen en onderdeel
te zijn van de opening van een luxueus Boutique Hotel?
Wij bieden een afwisselende functie waarin je jouw tijd verdeelt tussen administratie en het
ontvangen en rondleiden van gasten. Als je jouw passie voor hospitality en eventmanagement
wilt combineren met jouw sales skills, dan is Meeting & Events Planner de perfecte functie
voor jou! Binnen deze functie verkoop je niet alleen de mogelijkheden die onze drie locaties
bieden, je weet ook gastverwachtingen te kunnen overtreffen. Het organiseren en bedenken
van op maat gemaakte evenementen is jouw doel.
Als Meeting & Events Planner ben jij verantwoordelijk voor de coördinatie en communicatie
van verschillende events en je werkt samen met de operationele afdeling om de visie van de
klant werkelijk te maken. Om de banqueting mogelijkheden te verkopen, ben je zeer actie
op onze Social Media. Je handelt niet passief, maar gaat ook actief op zoek naar Events.
Alle communicatie die hiervoor nodig is, weet jij in te zetten.
Om jouw potentials te enthousiasmeren, verzorg je ook site inspections. Tijdens deze site
inspections laat je niet alleen de mogelijkheden zien die onze bedrijven bieden, maar vertel
je ook over de rijke historie. Uiteraard eindigt jouw rol niet na het evenement, je draagt zorg
voor een juiste afhandeling en evalueert het evenement met de gast of klant. Je zorgt ervoor
dat je het contact behoudt in de toekomst.

LET’S TALK BUSINESS

* Je bent in het bezit van een HBO diploma, Hospitality Management is een plus
• Je hebt minimaal één jaar werkervaring als Meeting & Event Planner.
• Je hebt jouw werkervaring opgedaan bij een internationaal Hotel of een
evenementenbureau
• Je spreekt Nederlands en Engels, beiden op zakelijk niveau
• Je bent commercieel en houd van doorpakken.
• Actief zijn op Social media is een vereiste.
WHAT’S IN FOR YOU

* 	Unieke locaties, die je met trots kan “verkopen” door de bijzonderheid van de (historische)
panden, het service level en vanwege de unieke ligging.
*	Een fijne werkomgeving met enthousiaste collega’s die met passie voor hun vak, gaan
voor elkaar en onze gasten

*	Doorgroei mogelijkheden omdat Het Weeshuis (een Luxueus Boutique Hotel) toegevoegd
wordt aan onze organisatie, door het Weeshuis ontstaan ook weer kansen en nieuwe
mogelijkheden voor jouw carrière
* 	Onze organisatie is voortdurend in beweging, dit geeft een dynamisch gevoel en zorgt
voor veel afwisseling
LET’S MEET!

Ben jij de aangewezen persoon die onze sales afdeling komt versterken? Stuur dan een mail
naar sharon@vangastel.nl

AAN SINDS 1910
LF-GOUDA, gevestigd in oude Lichtfabriek, is eten, drinken en feesten. Maar ook vergaderen en trouwen!
Geniet van het Industriële erfgoed in de historische binnenstad van Gouda. Voel de energie van toen, vertaald naar
het nu! Behalve een fijn restaurant, is de Lichtfabriek ook een officiële Trouwlocatie. De mooiste bruiloften hebben
we voorbij zien komen. Tegenwoordig zien we veel vergaderingen en andere zakelijke aanvragen binnenkomen.
Mede door de ligging naast de parkeergarage van Q-Park, het Best Western hotel, maar ook door het Monumentale karakter van dit industriële pand zien wij een sterke groei in vergaderingen, feesten en evenementen.
HET MUSEUMCAFE GOUDA
Verborgen gelegen in het Museum van Gouda is het Museumcafé een stijlvolle plek voor (zakelijke) ontvangsten,
romantische huwelijken, lunches en voor traditionele High Tea’s. We zijn uniek door de ligging in een van de
mooiste monumentale panden, die Gouda rijk is en de mogelijkheid om in de zomer alle evenementen, ontvangsten, huwelijken en lunches buiten in de tuin te organiseren. We blinken uit in het toevoegen van details en het
maken van sfeer! Vele bruidsparen kiezen ons vanwege de mooie styling. Het Museumcafe was in 2019 de winnaar
in het programma van SBS6 “Wie heeft de mooiste bruiloft”
HET WEESHUIS GOUDA
Slechts heel af en toe komt er stilletjes iets tot leven, iets wat er al lang was, maar door een bestemmingswijziging,
laat het plotseling van zich horen. Het is de combinatie van locatie, architectuur, historie die meer dan 400 jaar
terug gaat, die ervoor zorgen dat een voormalige weeshuis uit de 16e eeuw, een betoverend mooi Boutique hotel
van internationale allure wordt. Midden in het cultureel kwartier van Gouda, het hart van het historisch centrum,
tussen de Goudse kaasmarkt en de wereld beroemde St. Janskerk, staat een rustend cultureel erfgoed te wachten
op haar nieuwe dynamische bestemming. Via een zwaar monumentaal poortje kom je op een rustieke middeleeuwse binnenplaats. Dit belooft straks één van de meest bijzondere terrassen van Nederland te worden. Na de
opening zijn een casual fine dining restaurant, 26 suites, een coffee & cocktailbar en faciliteiten voor internationale
bijeenkomsten, bijzondere ontvangsten en weddings, onderdeel van het hotel.

