De Relaxed Hospitality Group (RHG) exploiteert hotels in Haarlem en Heemskerk. Binnen
onze formules werken we vanuit oprecht gastheerschap. De gast staat centraal en wij
ontvangen hen op een persoonlijke wijze voor een verblijf in een persoonlijke omgeving.
Onze teams streven ernaar om onze gasten elke dag minimaal één keer positief te
verbazen.
Per 1 juli 2018 exploiteert RHG Hotel & Chateau Marquette in Heemskerk. Het hotel telt 65
kamers die in 2018/2019 gemoderniseerd zullen worden. Het Chateau beschikt over 10 vergader- &
conferentiezalen en biedt ook plaats aan restaurant “Het Chateau” (40 couverts). Chateau Marquette
is bovendien een officiële trouwlocatie van de gemeente Heemskerk.
Ter uitbreiding van onze Sales & Marketing afdeling van Hotel & Chateau Marquette zijn wij op zoek
naar een:
Stagiair(e) Wedding- & Eventplanning
Als wedding- & eventplanner bereidt je bijeenkomsten, vergaderingen, beurzen,
conferenties, diners, feesten en huwelijken voor. Er is voornamelijk sprake van voedsel- en
drank verstrekking. Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen van offertes en het concretiseren
van draaiboeken. Je werkt hierbij nauw samen met twee collega’s van het booking office. Je draagt
zorg voor het (laten) opbouwen en klaarzetten van faciliteiten. Verder ben je verantwoordelijk voor
registratie en administratie rondom partijen. Je werkt waar nodig mee in de uitvoering.
Wat vragen wij?
Kennis & vaardigheden
• HBO werk- en denkniveau
• Kennis van bedrijfsregels en richtlijnen
• Inzicht in marktontwikkelingen binnen segment/doelgroep/regio
• Kennis van faciliteiten, arrangementen, prijsstelling e.d.
• Kennis van systemen, procedures en werkmethoden
• Goede kennis van de Nederlandse & Engelse taal
• Enthousiasme, betrokkenheid en humor
• Een ‘can do’ mentaliteit
• Oprecht gastheerschap
Competenties
• Gastgerichtheid
• Oplossingsgerecht
• Plannen en organiseren
• Representatief
Wat bieden wij?
• Een dynamische werkomgeving waarbij initiatief en ondernemerschap
gewaardeerd worden
• Een uitdagende werkomgeving binnen een bedrijf dat zichzelf opnieuw aan het
positioneren is
• Een brede inzet binnen de organisatie, ook buiten de ‘lijntjes’ van je eigen functie
Heb je interesse in de stage van Wedding- & Eventplanner?
Stuur dan je uitgebreide CV met beknopte motivatie naar Erik Kuiper-van den Berg
(General Manager) via erik@relaxed-hg.com

