
Ben jij een échte salestijger die elk bruidspaar vanaf de eerste ontmoeting in de watten legt? Weet jij als geen 
ander de wensen van de opdrachtgever te vertalen naar een onvergetelijke dag en wil jij niets liever dan scoren? 
Dan zijn wij een match! 
 

Wij zoeken een 

Sales Medewerker 
 
Wie zijn wij? 
Dekker Zoetermeer is dé trouwlocatie in Zoetermeer en omstreken. Wij hebben werkelijk alles in huis om van elke 
bruiloft een unieke en onvergetelijke dag te maken. Bij ons kun je ook terecht voor gave partijen, toffe feestjes, fijne 
borrels, zakelijke en informele evenementen van 10 tot wel 3.000 personen. Dekker Zoetermeer beschikt over 
diverse modern ingerichte meeting rooms, drie restaurants met een diversiteit aan eigentijdse concepten zoals ons 
restaurant Lodge at the Lake met een heerlijke Ibiza-vibe, een vintage bowling- & snooker centrum (Lucky’s Bowling) 
en Sweet Lake Italy met stadsstrand. 
 
Wat ga je doen?  
Als Sales Medewerker ben je medeverantwoordelijk voor de verkoop (interne en externe communicatie) van 
voornamelijk leisure evenementen. Het is de bedoeling dat jij het segment Bruiloften naar een hoger niveau tilt. 
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
        

 Het plegen van (koude en warme) acquisitie 
 Het behandelen van aanvragen, opstellen van offertes / bevestigingen 
 Het communiceren van overeengekomen afspraken naar zowel gasten als naar diverse interne afdelingen 
 Het bedrijf (en jezelf) profileren in de markt 
 Het proactief meedenken over nieuwe concepten en/of evenementen 

 
Wie ben jij? 

 Jij bent een enorme doorzetter 
 Jij denkt in mogelijkheden 
 Plannen, organiseren en structuur zitten in jouw DNA  
 Een late dienst of een weekenddag werken is geen probleem voor jou 
 Jij hebt aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie 
 Uitmuntend gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift is van groot belang voor deze functie 

 
Wat bieden wij?  

 Een baan voor 28 tot 38 uur per week 
 Een jong en enthousiast team, waarin aanpakken en lol hand in hand gaan 
 Flexibele werktijden 
 Een marktconform salaris afhankelijk van werkervaring 
 De mogelijkheid om gratis gebruik te maken van onze sportfaciliteiten (poolen, padel, bowling, tennis en 

squash) 
 Tantième 
 Reiskostenvergoeding 

 
Ben jij die enthousiaste en stevige persoonlijkheid die wij zoeken? Wij ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief 
via vacatures@dekkerzoetermeer.nl 

 

Bureaus, leg de telefoon maar neer. Wij werven graag zelf! 

mailto:vacatures@dekkerzoetermeer.nl

