VACATURE STAGIAIR GROUPS & EVENTS
Ben jij op verjaardagen continue in de weer om het anderen naar hun zin te maken? Zelfs als het niet je
eigen verjaardag is? Vind je het heerlijk om veel ballen in de lucht te houden? En ben je niet vies van een
uitdaging? Dan zijn we op zoek naar jou als stagiair groups & events!
Omschrijving bedrijf:
LLOYD is een iconisch gebouw gelegen aan het IJ in Amsterdam. Het is omgetoverd tot een hotel, venue
en restaurant waar altijd wat te beleven is. De ruime hotelkamers zijn van een andere orde, geen één is
hetzelfde. Bij ons is iedereen welkom, want in het LLOYD mag je jezelf zijn.
In het hart van het iconische LLOYD hotel vind je ons restaurant. In 2018 vertaalde architect Janpaul
Scholtmeijer de allure van het verleden in een modern Art-Deco interieur. Het is een plek waar
hotelgasten, de buurt en buurtliefhebbers, creatieve en zakelijke gasten graag komen. Alle gerechten
worden in onze keuken bereid, ons menu is constant in verandering en heeft talloze opties voor zowel
vleesliefhebbers als vegetariërs. We gebruiken de meest verse ingrediënten, lokaal en biologisch waar
mogelijk, met wereldse invloeden.
Om alle verwachtingen binnen het LLOYD te overtreffen zijn wij op zoek naar een pro-actieve stagiair
Groups & Events.
Periode:
We zijn op zoek naar een stagiair voor 38 uur per week voor 5 tot 10 maanden, met ingang van juli 2020.
Omschrijving afdeling:
De afdeling Reserveringen houdt zich bezig met de verkoop van een tafel in het restaurant, een
hotelkamer, een vergadering tot zelfs een complete bruiloft. De afdeling regelt het volledige event van
begin tot het eind voor zowel zakelijke als leisure groepen. Persoonlijke aandacht is onze kracht. De
vergaderruimtes variëren van 20 tot 91 vierkante meter en zijn geschikt voor 2 tot 100 gasten. Bijzonder
is dat we slechts drie vaste vergaderruimtes hebben en we bouwen zelfs hotelkamers om als
vergaderkamer. Dit maakt vergaderen in het LLOYD onderscheidend en inspirerend. Hierdoor komen
zowel corporate, culturele en non-profit organisaties graag bij ons vergaderen.
Je bent verantwoordelijk voor:
• Aannemen van individuele, groeps- en banqueting reserveringen;
• Begeleiden van het hele proces van meeting aanvraag tot en met de aftersales;
• Verantwoordelijk voor het maken van offertes op maat en het communiceren hiervan aan de
operationele afdelingen;
• Fungeren als contactpersoon op de dag van het evenement;
• Maken van de forecast voor de sales meeting.
Verdiepingsopdracht: In overleg.
Wat bieden wij?
• Een leerzame stage;
• Een bovengemiddelde stagevergoeding;
• Vrienden en familie mogen met korting overnachten;
• Stagiairs krijgen de kans om behalve op de eigen afdeling ook op andere afdelingen mee te
lopen;
• Voor pro-actieve stagiairs is er de gelegenheid om zelfstanding te werken. Je werkt in een klein
team waarin ruimte is voor eigen initiatief;
• Interessante doorgroeimogelijkheden voor goed functionerende stagiairs.
Ben jij de stagiair die wij zoeken? Stuur dan je CV en motivatiebrief, onder vermelding van stagiair
Groups & Events, naar werken@lloyd.nl t.a.v. Evelyn Storm. Reacties zonder CV worden niet in
behandeling genomen.

