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Sales & Events Trainee 
Uren, duur en data in overleg 

 
HMC Reservations is een nieuw boekingsbureau, geleid door mensen met jarenlange ervaring in de 
hotellerie. Wij zijn gespecialiseerd in het vinden van de perfecte locatie voor hotelkamers, 
vergaderingen, evenementen en congressen. Een kamer vinden terwijl heel Amsterdam vol is? Een 
meerdaagse bijeenkomst organiseren of honderden kamers regelen voor een internationaal congres? 
Wij doen het allemaal! Voor deze stage zal je als rechterhand van het management betrokken zijn bij 
alle facetten van het opstarten van een nieuw bedrijf. 
 
Wie ben jij ?  

 Je beschikt over een flinke dosis enthousiasme 
 Je bent een echte duizendpoot 
 Je bent een organisatorisch talent 
 Je bent service- en klantgericht 
 Je hebt interesse op het gebied van sales 
 Je bent een zelfstandige aanpakker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
 Enige ervaring binnen de hotellerie 

 
Wat ga je doen? 

 Je zult betrokken zijn bij het opzetten van een bedrijf als rechterhand van het management 
 Sales activiteiten om onze naamsbekendheid te vergroten 
 Relatiebeheer om relaties met bestaande klanten te versterken  
 Aannemen en uitwerken van individuele-, groeps- en vergaderaanvragen 
 Brainstormen over de perfecte locaties voor aanvragen 
 Inventariseren naar de behoeftes en wensen van de klant 
 Nauw samenwerken met verschillende hotels en locaties 
 De reserveringen van A tot Z in goede banen leiden, inclusief alle kleine details 
 Kennis van de  hotellerie updaten door het bezoeken van borrels en diners op locaties 
 Bijdragen aan de optimalisatie van ons nieuwe reserveringssysteem 

 
 
Wat wij je bieden: 
Een zeer uitdagende stage binnen een klein en gezellig team waar geen dag hetzelfde is! Deze stage is 

een unieke kans om betrokken te zijn bij het opzetten van een nieuw bedrijf en alles wat daarbij komt 

kijken. Daarbij kun je kennis maken met de zakelijke boekings- en evenementenmarkt door middel van 

het boeken van hotelkamers en het coördineren en organiseren van bijeenkomsten en congressen.  

Je zult met namen jouw organisatorische- en sales vaardigheden kunnen ontwikkelen en leren om 
naast gastvrij te zijn ook commercieel te denken. Daarnaast bieden wij je de kans om veel contacten 
in de hotellerie en evenementen branche te leggen.  
 
Omdat wij werken voor meerdere klanten én meerdere locaties is een stage bij ons niet te 
vergelijken met een stage in een hotel. Durf jij deze uitdaging aan? We kijken er naar uit om je te 
ontmoeten! 

 


