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Wegens groei zijn wij voor ons hoofdkantoor in Amsterdam per direct op zoek naar een: 

Commercieel Project Manager congressen en events (32-40 uur)  

Werk je graag zelfstandig binnen een hecht en gedreven team? Houd je van consultatieve selling, relatiebeheer en 

service? Heb je ervaring en affiniteit binnen de hotelwereld?  dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wie zijn wij? Faircom Media regisseert-creëert-ontzorgt. 

Wij exploiteren verschillende media mogelijkheden op diverse venues, congreslocaties en hotels in heel Nederland. We 

adviseren diverse bedrijven in uiteenlopende branches om de juiste event branding in te zetten waardoor zij hun 

marketing-en communicatiedoelstellingen kunnen realiseren. 

Wij zijn een kleine organisatie met passie voor Eventbranding. Onze cultuur is informeel en we hebben korte lijnen. 

Service, aandacht en maatwerk staan centraal. De wereld verandert en wij veranderen mee. Achter de schermen zijn wij 

hard bezig met de ontwikkeling van concepten voor meer innovatie en duurzaamheid tijdens events. 

Wat zijn je werkzaamheden? 

In de functie van Commercieel Projectmanager Hotels ben je eindverantwoordelijk voor de klanten van hoofdzakelijk de 

(grotere) hotels en een aantal kleinere congreslocaties en venues. Je bent verantwoordelijk voor de verkoop 

(consultatieve selling), de organisatie en de uitvoering van projecten op deze locaties. 

Je adviseert en denkt mee met je klant hoe hij branding het meest optimaal voor zijn event kan inzetten op de 

betreffende locatie. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant en verantwoordelijk dat het project vlekkeloos 

verloopt. Je stuurt aan waar nodig, bewaakt processen en signaleert tijdig knelpunten. Je bent resultaatgericht. 

Wij zijn op zoek naar een Commercieel Project Manager met de volgende vaardigheden en ervaring: 

- HBO opleiding of denkniveau 

- Nederlands en Engels zijn vloeiend in woord en geschrift 

- Uitstekende communicatieve vaardigheden 

- Zelfstarter mentaliteit  

- Ca. 3 jaar werkervaring (hospitality en hotelsector is een pré) 

- Je bent een representatieve persoonlijkheid 

- Je aarzelt niet om processen of werkzaamheden te innoveren indien nodig 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs en bij voorkeur woon je (in de buurt) van Amsterdam 

Wat kan jij van ons verwachten: 

Wij bieden een uitdagende, fulltime functie  bij een succesvolle markt- en klantgerichte organisatie. Als Commercieel 
Project Manager krijg je de kans om zelfstandig te werken en jezelf verder te ontwikkelen. We bieden een uitdagend en 
afwisselend takenpakket binnen een dynamische werkomgeving met korte communicatielijnen en zelfstandigheid. Je 
draag een grote verantwoordelijkheid binnen een gedreven team met gevoel voor humor. 

Spreekt bovenstaande je aan en kan jij je vinden in het omschreven profiel? Dan zijn we op zoek naar jou! Stuur je 

sollicitatiebrief met CV naar; administratie@faircom.nl 

 'Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld' 
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