
 

 

Vacature  
 

Voor het team Maastricht: for Groups & Events zijn wij per direct op 
zoek naar een junior adviseur (38 uur) 

Ter ondersteuning van ons team zijn wij opzoek naar een junior adviseur met kennis van 

Maastricht, die bij ons zijn of haar carrière verder vorm komt geven.  

Maastricht Marketing stelt zichzelf ten doel door middel van marketing, promotie en 

productontwikkeling een structurele bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van 
Maastricht.  

Maastricht: for Groups & Events is dé Maastricht specialist, van voordelige tot exclusieve 

arrangementen, standaard of op maat, met overnachting, inclusief charters, begeleiding, diner 

of feestavond. 

Jouw belangrijkste taken: 

• Het adviseren van onze klanten over de mogelijkheden van groepsuitjes in Maastricht, 

zowel in het aanbod van onze participanten als onze eigen exploitaties; 

• Het uitbrengen van offertes en de follow-up; 

• De organisatie van het uitje samen met de participanten en leveranciers voorafgaand 

aan en op de dag zelf; 

• Contact onderhouden met de klant na afloop. 

De functie eisen: 

• Je hebt een afgeronde commerciële mbo (+) opleiding op het gebied van recreatie, 
horeca, toerisme of sales; 

• Je hebt minimaal twee jaar werkervaring binnen horeca of toerisme; 

• Je hebt een stevige persoonlijkheid en je weet je mannetje te staan, maar je bent ook 

een echte teamplayer; 

• Je leert snel, toch blijf je nauwkeurig en netjes werken voor je klanten; 

• Je beheerst de Nederlandse, Engels en bij voorkeur de Duitse taal prima. Frans zien wij 

als de kers op de taart; 

• Je bent ook in de weekenden beschikbaar; 

• Je hebt veel kennis van de stad Maastricht en bij voorkeur woon je er. 

Maastricht Marketing biedt:  

 

Een uitdagende werkkring met een grote mate van zelfstandigheid in een dynamische afdeling. 
Een prima leerschool voor verdere loopbaan. Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de 

CAO voor de VVV. 

 

Vragen/ sollicitaties: 
 

Je kunt t/m 22 november 2017 reageren. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met 

Joyce Scholten, senior-adviseur Maastricht: for Groups & Events via 043 350 62 65. Jouw 

sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae en pasfoto kun je per e-mail sturen t.a.v. Anke Perey, 
P&O via vacature@maastricht-marketing.nl. 

mailto:vacature@maastricht-marketing.nl

