
M&E Sales Expert Antwerp
Ben jij doelgericht, haal je energie uit het bevestigen van business en vind je het leuk om in team-
verband te werken? Dan zoeken wij jou voor onze vier hotels in Antwerpen!

FLI Hospitality Management is een onafhankelijk hotel management bedrijf met acht hotels in België. Onze 
hotels maken deel uit van de ketens Accor, IHG of opereren onafhankelijk. Onze vier hotels in Antwerpen 
bevinden zich in of dichtbij het stadscentrum. Allemaal hebben ze een eigen stijl en een verbinding met de 
stad.

Voor onze Antwerpse Cluster zijn wij op zoek naar een nieuwe M&E Sales Expert Antwerp die 
proactief op zoek gaat naar nieuwe klanten in het Meetings & Events segment.

Als M&E Sales Expert Antwerp ben je de persoon waar mensen naartoe gaan voor groeps-, meeting- en 
events aanvragen.

Samen met de General Managers en je collega’s bepaal jij de strategie van de hotels. Vervolgens ga je via 
jouw bestaande en nieuwe contacten het mogelijke doen om de aanvraag in onze hotels binnen te krijgen 
en zorgt er samen met je collega’s voor dat de aanvraag bij ons bevestigd wordt.

Voor deze dynamische functie zoeken wij iemand met verantwoordelijkheidsgevoel, stressbestendig 
is en klaar voor om impact te hebben in de Antwerpse hotelmarkt.

Wat zoeken wij in onze nieuwe M&E Sales Expert Antwerp:
• Ervaring binnen meetings & events
• Gevoel voor gastvrijheid 
• Je zet de klant centraal en denkt mee met zijn of haar wensen
• Je helpt de klant om de aanvraag te verbinden met het hotel dat overeenkomt met de verwachtingen
• Je bent iemand die goed kan samenwerken
• Het vinden van nieuwe opportuniteiten voor de hotels zijn jouw dagelijkse motivatie
• Je vindt het leuk om FLI te vertegenwoordigen op (netwerk)evenementen
• Je bent vloeiend in Nederlands en Engels en hebt een goede kennis van Frans
• Je werkt nauwkeurig en zorgt voor een goede rapportage

Ons aanbod:
• Je komt terecht in een enthousiast, dynamisch en zeer gemotiveerd team dat opereert binnen een 

internationale werkomgeving
• Uitdagende job met veel zelfstandigheid
• Marktconforme verloning
• Bedrijfswagen, laptop en GSM
• 13de maand 
• Ecocheques
• Hospitalisatieverzekering
• Groepsverzekering
• Voordelen op verblijven in hotels van FLI en binnen de ketens Accor en IHG 

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur je CV en motivatie naar info@fligroup.eu.


