
Sales Manager
Fulltime (38 uur per week) 

Per 1 april 2022 

Ter uitbreiding van ons sales team zijn wij op zoek naar een sales 
manager (full time). Je bent een gemotiveerde, gedreven en 
enthousiaste persoon die van aanpakken weet.

Samen met het sales team ben je verantwoordelijk voor het 
verkopen van zowel zakelijke als particuliere evenementen in de 
evenementenruimtes bij onze drie zaken: Strandzuid/Zuidpool, No 
Rules Heinekenplein en No Rules Vondelpark. Je haalt opdrachten 
binnen bij bestaande relaties en nieuwe klanten, waarbij je de 
klanten ontvangt, rondleidingen geeft en aan de hand van de 
wensen van de klant offertes opstelt. Je bent de schakel tussen 
klant en het operationele team en zorgt dat de  
evenementenaanvragen tot in de puntjes uitgewerkt worden, 
zodat de klant een zorgeloos event ervaart.

Kwaliteiten
• Je bent nauwkeurig
• Je bent communicatief vaardig en voelt goed aan wat een klant wilt
• Je bent een teamplayer en werkt graag samen
• Je denkt in oplossingen voor de klant
• Je hebt affiniteit met het horecavak

Vaardigheden
• Ervaring met Smart Event Manager is een pre
• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in het evenementenvak
• Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en

geschrift

Wij bieden
• Uitdagende functie in een gezellig team
• Een werkplek naast Strandzuid, het meest gezellige stadsstrand

van Amsterdam
• Een marktconform salaris
• Een lekkere lunch en altijd goede koffie

Word jij onze nieuwe collega? 
Stuur je motivatie en CV via mail naar werken@unlimitedlabel.com onder 

vermelding van sollicitatie Sales Manager.

Unlimited Label is de exploitant 
van bijzondere horeca- en 
evenementengelegenheden in 
Amsterdam. Hieronder vallen 
Strandzuid, Zuidpool, No Rules 
Heinekenplein en No Rules 
Vondelpark, welke elk met een 
unieke identiteit op een unieke 
locatie in Amsterdam te vinden 
zijn. Centraal staan hierin 
gastvrijheid, kwaliteit, 
gezelligheid, flexibiliteit en 
professionaliteit; alle labels 
hebben als doel het verblijf van 
de gasten zo aangenaam 
mogelijk te maken!


