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Sales Representative - www.hotel-supply.com 

 

Wij zijn op zoek naar een commerciële topper die op korte termijn beschikbaar is om ons team te 

ondersteunen. Jouw ambitie is het onderhouden en uitbouwen van relaties met huidige –en 

potentiële klanten in de Hospitality industrie. Bij voorkeur heb jij ervaring in de deze industrie en 

heb jij goede kennis van minimaal de Nederlandse en Engelse taal. Jij bent energiek, doelgericht, 

neemt initiatief en bent sociaal vaardig. 

 

Na een inwerk periode, waarin je alles te weten komt over Hotel Supply en de producten, zal je 

zelfstandig aan de slag gaan als adviseur. Jouw werkgebied zal primair Nederland en België zijn.  

Je zal het eigen netwerk sterk gaan uitbreiden en de meest gevarieerde Hotel -en Leisure 

bedrijven bezoeken. 

 

Samen met de binnendienst adviseer je de klanten en werk jij voorstellen uit middels offertes. In 

teamverband zorg je voor de noodzakelijke administratie en tijdige leveringen van de 

opdrachten. Je rapporteert aan de sales manager en stelt gezamenlijk doelen om tot de beste 

resultaten te komen. 

 

Jij bent proactief, goed georganiseerd, hebt inzicht in lopende offertes en opdrachten en jouw 

contact met klanten staat centraal. 

 

Waar kom je te werken? 

Hotel Supply gevestigd in Haarlem is sinds het jaar 2000 bekend als expert en leverancier op het 

gebied van operating supplies en equipment voor de hospitality industrie. Met een breed 

assortiment kwaliteitsproducten voor elk budget en wereldwijde verzending bedienen wij de 

internationale hotelmarkt. Van minibar tot haardroger en van bed tot shampoo, ons assortiment is 

uniek en zeer compleet. 

 

Hotel Supply International B.V. is onderdeel van de Hospitality Circle Group waartoe ook het 

gespecialiseerde interieur projectburo Interior-Consult behoort. 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden jou een fijne, transparante werkomgeving en een inspirerende werkplek in onze 

showroom en studio aan het Spaarne in Haarlem. Binnen deze baan is veel ruimte voor nieuwe 

ideeën en creativiteit, wij zien er dan ook naar uit te horen hoe jij deze uitdagende baan invulling 

wilt geven! 

 

- Voorkeur is een fulltime invulling (m/v) 

- Marktconform salaris 

- 25 vakantiedagen 

- Laptop en telefoon van de zaak 

- Gebruik van auto van de zaak 

 

Welke waarden vinden wij belangrijk bij jou? 

- Bij voorkeur heb je ervaring in de hotellerie en/of gastvrijheid industrie 

- Je bent commercieel en hebt sales ervaring 

- Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal 

- Je hebt minimaal een MBO/HBO opleiding genoten 

- Je bent in het bezit van rijbewijs B 

- Je hebt een flexibele instelling  

- Je bent op korte termijn beschikbaar 

 

Klinkt bovenstaand als jouw nieuwe uitdaging? Stuur ons dan jouw CV, motivatie en 

contactgegevens naar info@hotel-supply.com t.a.v. Jose Bontenbal. 

 


