VACATURE REVENUE MANAGER
Lloyd Hotel is een verzameling van mensen, in alle vormen en maten, met een gedeelde liefde voor
Amsterdam en gastvrijheid. Ons historische gebouw gelegen aan ’t IJ zit vol met unieke kamers in
verrassende designs, met aandacht voor de kleinste details. Lloyd Hotel is het eerste 1-tot-5 sterren
hotel ter wereld. Met zoveel diversiteit is Lloyd Hotel een uitdagende werkplek voor een Revenue
Manager, stroop je mouwen maar vast op!
Wie zoeken wij:
• Een echte teamplayer met ervaring in Revenue
• Jij bent aan ware analist en weet je analyses om te zetten in actie
• Je wordt enthousiast van cijfers, prijzen, bezetting en distributie
• Je hebt een flexibele houding, bent resultaatgericht, stressbestendig en je gaat voor het
totaalsucces van het hotel
• Met gemak neem je de leiding en stippel je een toekomst pad uit om het maximale uit elke
maand en ieder jaar te halen
Dit ga je doen:
• Beheren van de PMS en CRS
• Middels IDPMS en revenue management systeem de omzet optimaliseren
• Opstellen van het prijsbeleid, de strategische planning en de forecast
• Ondersteunen van de samenwerking met OTA’s
• Analyseren van revenue- en pick-uprapportages
• Concurrentie en trends in de markt op de voet volgen
• Leidinggeven aan de afdeling Revenue
Dit krijg je bij ons:
• Een afwisselende baan in het eerste 1 tot 5 sterrenhotel ter wereld
• Een informele en inspirerende werkomgeving, waar geen dag hetzelfde is
• Dagelijkse lunch met je collega’s en gezellige borrels
• De mogelijkheid om veel te leren en een netwerk op te bouwen
• Een marktconform salaris
• En nog veel meer, dat moet je beleven
Wie zijn wij:
Lloyd Hotel is een onconventioneel hotel. Wij geloven dat verrassende elementen voor onvergetelijke
momenten zorgen. Met 117 kamers, een vernieuwd restaurant, diverse evenementen een succesvolle
banqueting afdeling is er altijd wat te beleven bij Lloyd Hotel. Benieuwd naar meer? Lees de artikelen
over Lloyd-fans, activiteiten en collega’s op onze website: https://www.lloyd.nl/nl/over-lloyd
Ben jij de Revenue Manager die wij zoeken? Stuur je CV en motivatie voor 15 september naar
werken@lloydhotel.com t.a.v. Evelyn Storm.
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

