Tolhuistuin zoekt een Accountmanager (Minimaal 32 uur p/w) Vanaf 1 mei 2021

Wij
De Tolhuistuin is een culturele, kunstzinnige en culinaire ontmoetingsplek in Amsterdam Noord, waar
ontzettend uiteenlopende evenementen plaatsvinden. Van theatershows tot bruiloften, van grootschalige
conferenties tot intieme concerten. We krijgen dagelijks aanvragen binnen voor reserveringen in het
restaurant, het café of een van onze zalen en hebben dagelijks programma’s staan waarvoor er
productioneel voorbereidingen moeten worden getroffen.
We werken met een groot team van tussen de 100 en 140 mensen. Verdeeld over het restaurant, achter de
bar, in de keuken en op kantoor. Op kantoor werken dagelijks tussen de 4 en 14 mensen.
De afdeling evenementen en verhuur bestaat momenteel uit twee mensen, ben jij de derde?
Functie
De Tolhuistuin heeft als doelstelling om niet alleen zakelijke evenementen te laten plaatsvinden, maar ook
concerten, theaterprogramma’s en een vol restaurant te draaien, het liefst allemaal tegelijkertijd. Jij bent een
ster in puzzelen en weet bijeenkomsten zo goed mogelijk hier tussen te passen, jij weet de weg te vinden in
deze wirwar van gebeurtenissen.
Jij bent verantwoordelijk voor het verhuren van onze ruimtes voor deze zakelijke evenementen. Daarbij
weet je goed de meerwaarde van Tolhuistuin toe te voegen aan deze bijeenkomsten, denk hierbij aan een
exclusieve lunch op ons zonnige terras, een afsluitend diner in ons restaurant of een netwerkborrel met
uitzicht op het IJ.
Profiel
Jij;
- hebt een HBO werk en denkniveau,
- hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het organiseren en/of uitvoeren van evenementen,
- hebt een commerciële inslag,
- hebt uitstekende communicatieve vaardigheden,
- werkt secuur en georganiseerd,
- denkt in oplossingen,
- bent gast en klantgericht,
- bent flexibel,
- bent thuis in de horeca,
- hebt oog voor detail,
- hebt een pro actieve werkhouding,
- bent enthousiast,
- hebt een affiniteit met muziek en cultuur.
Het is een pre als je:
- Woont in (omgeving) Amsterdam.
- Bekend bent met Smart Event Manager.
Werkzaamheden
Je bent de stabiele factor op ons bruisende kantoor; je beantwoordt de vragen aan de telefoon of per mail.
Je maakt offertes voor uiteenlopende evenementen en begeleidt klanten in het hele voortraject. Je zorgt
voor tijdige opvolging van binnenkomende aanvragen, een accurate administratieve afhandeling van
uitgevoerde evenementen en hebt contact met vaste leveranciers van Tolhuistuin in het offertetraject.
Je houdt van aanpakken en bent graag bezig. Je voelt je thuis in een drukke en levendige omgeving!
Salarisindicatie: €2400,- tot €3000,- op basis van fulltime, afhankelijk van ervaring.
Interesse?
Stuur je motivatie en CV vóór 20 april naar: accountmanager@tht.nl. Vragen naar aanleiding van deze
vacature kunnen naar eerdergenoemd adres. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

