
WE’RE 
HIRING

SALES SUPPORT IJM HORECA
Door het zwangerschapsverlof van onze collega komt er een gave (tijdelijke) functie vrij 
op de salesafdeling. Het gaat om een parttime, freelance/zzp, interim, stage of tijdelijk 
dienstverband. Interesse en iets voor jou? Neem dan gelijk contact met ons op!
Jouw takenpakket bevat o.a.:

• Nauw samenwerken met het horeca- & recreatie salesteam
• Organiseren van evenementen voor zowel de zakelijke als particuliere gast. Denk hierbij  
 aan bruiloften, verjaardagsfeesten, bedrijfsfeesten, condoleances en vergaderingen.
• Klantcontact
•	 Maken	van	offertes/draaiboeken	en	facturen
• Nabellen van optionele reserveringen
• Beheren van de mailbox
• Behouden bestaande klanten & werven nieuwe klanten

Met jouw representatieve voorkomen en grote gunfactor lukt het jou om mensen te 
enthousiasmeren. Jouw talent om de klant te doorgronden, gecombineerd met een 
winnaarsmentaliteit zorgt ervoor dat jij prospects weet te overtuigen! Dit doe je natuurlijk niet 
alleen, maar samen met het salesteam.

Je bent positief ingesteld en kritisch op de te leveren kwaliteit. Werken onder druk (behalen 
van targets) motiveert jou in je werk. Het meest gelukkig word je van een afwisselende baan 
met raakvlakken evenementen & horeca.

Jij bent

Verder verwachten we het volgende van je van je:
• Afgeronde opleiding op tenminste MBO+ niveau of je volgt momenteel een studie in de  
 richting van hospitality/eventmanagement, bij voorkeur in het 3e of 4e leerjaar;
• Ervaring in de horeca sector is een pré;
•	 Sterke	teamspirit	met	een	flinke	portie	commerciële	creativiteit;
• Flexibiliteit in werktijden;
• Perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift & goede beheersing  
 van de Engelse taal in woord en geschrift;
• Je bent gewend om zowel in teamverband als zelfstandig te werken;
• Goede beheersing van Word, Excel en CRM systemen;

Zeg jij ‘ja’ tegen 

deze f unctie?



• Een contractduur van 6 maanden met een parttime werkweek van 24 uur per week
• De gezelligste sluitborrels en personeelsfeesten
• Salaris passend bij jouw ervaring; €2.287,70 - €2.813,59 per maand o.b.v. 38 uur
• Goede secundaire voorwaarden zoals marktconforme pensioenregeling, 25    
 vakantiedagen & reiskostenvergoeding
• Elke dag gratis lunch, met liefde verzorgd door IJM’s keukenteam
• Flexibele werktijden
• Een plekje in ons enthousiaste, gedreven salesteam met een hele goede werksfeer
• Ruimte om ervaring te tonen, maar ook de mogelijkheid je verder te ontwikkelen. Zo  
 werk je o.a. nauw samen met seniors die je alle tips & tricks bijbrengen
•	 Een	zelfstandige	baan	waarin	jouw	ideeën	en	eigen	inbreng	worden	toegejuicht

Jij krijgt

De IJzeren Man is gelegen aan de Vughtse Heide (nabij ’s-Hertogenbosch) en uniek in haar 
soort. Voor horeca, recreatie & events aan het water zijn wij dé locatie voor zowel particulieren 
als zakelijke gasten. Gelegen aan de recreatieplas De IJzeren Man faciliteren wij voor onze 
gasten:
• IJM Strandhuys | restaurant, serre en terras voor ontbijt, lunch, borrel & diner.
• IJM Strandpaviljoen | 3 eventzalen voor de meest uiteenlopende feesten, vergaderingen  
 en bijeenkomsten.
• IJM Strandbad | zwemmen & spelen in het recreatiepark met o.a. kiosk, waterattracties  
 en grote speeltuin.
• IJM Klimbos | één van de grootste klimbossen van de Benelux met een klimparcours &  
 nettenpark.
• IJM Outdoor | teambuilding activiteiten en groepsuitjes voor iedere doelgroep.
• Madame Zita | gloednieuw familierestaurant wat staat voor volop genieten met 
 bijzondere gerechten in een sfeervolle ambiance!

Bij interesse ontvangen we graag jouw cv en motivatie per e-mail. Mail hiervoor naar 
werkenbij@ijzerenman.nl t.a.v. Kim Aarts. We komen graag met je in contact!

Heb je nog niet de gevraagde ervaring maar wél interesse? Ook dan komen we graag met je 
in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Wij zijn

ijzerenman.nl @werkenbij.ijmBoslaan 49, 5236 NX Vught


