
 
 

Medewerker Revenue (32-38 uur per week) 
 

Ben jij gastvrij, hou je van een dynamische werkomgeving en ben je goed met cijfers? Dan is deze 
vacature iets voor jou! Voor beide hotels zijn wij op zoek naar een medewerker Revenue. 

 
Waar ga je aan de slag? 
Best Westen Plus Hotel Groningen Plaza vormt samen met Best Westen Hotel Groningen Centre, Best 
Westen Hotels Groningen. Best Western Plus Hotel Groningen Plaza, dat 125 hotelkamers, 12 
vergaderzalen en een restaurant aan het water heeft, ligt in het zuiden van de stad Groningen, aan het 
mooie natuurgebied Hoornsemeer. Het hotel is de ideale uitvalsbasis voor zowel toeristische uitstapjes 
naar de stad en het Ommeland van Groningen als voor zakelijk verblijf en meetings. Aan de rand van 
het centrum van Groningen bevindt zich Best Westen Hotel Groningen Centre. Het hotel beschikt over 
77 comfortabel ingerichte hotelkamers en 8 appartementen aan de overkant van het hotel. Hiernaast 
beschikt het hotel over 5 moderne vergaderzalen, een grand café en een fitnessruimte. 
 
Je werkzaamheden 

 Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden en analyseren van de maandomzet voor logies 
van beide hotels. Dagelijks houd je bij hoeveel kamers er verkocht worden en hoeveel er nog 
verkocht moet worden voor de komende maanden; 

 Je doet een concurrentieanalyse en bepaalt op dagniveau of prijzen omhoog of omlaag 
moeten. Je zet tijdig arrangementen in en je hebt contact met verschillende channels; 

 Je onderhoudt de OTA’s en zorgt ervoor dat de verschillende tarieven juist geladen staan en 
je zorgt ervoor dat alle prijzen up-to-date zijn voor het komende jaar; 

 Je beantwoordt de reviews van onze gasten en deze deel je met je collega’s; 
 Je houdt de omzetcijfers bij en stuurt hiervan dagelijks een overzicht naar je collega’s; 
 Je onderhoudt (arrangementen)websites en contact met partners van boekingssites; 
 Je vult één keer per maand de forecast in en deelt dit overzicht met je collega’s. 

 
Wie ben jij 
Je bent enthousiast, gastgericht en flexibel. Je bent 32 of 38 uur per week beschikbaar en je hebt een 
mbo of hbo diploma in de toeristische sector met minimaal één jaar werkervaring. Jij hebt een 
cijfermatig en commercieel inzicht en daarnaast ben je graag proactief bezig. Je kan goed zelfstandig 
werken, maar vind het ook prettig om een team om je heen te hebben. Als medewerker Revenue werk 
je nauw samen met de Front Office medewerkers van de hotels. Je Nederlandse en Engelse 
taalbeheersing is uitstekend.  
 
Wat bieden we jou 
Een verantwoordelijke en afwisselende rol in een ambitieus bedrijf met korte lijnen en een prettige 
werksfeer. Wij bieden je een marktconform salaris en je kunt met korting in ons restaurant Meerwold 
eten. Ook leuk om te weten; wij bieden jou de mogelijkheid om met korting te sporten bij heel veel 
sportlocaties in Groningen, we hebben een fietsregeling én kun je overnachten met korting bij alle Best 
Western Hotels in de wereld. 
 
Ben je enthousiast geworden?  
Stuur dan een korte motivatie en je cv per e-mail naar hr@hotelgroningenplaza.nl, ter attentie van 
Charlotte Postma, o.v.v. van “Medewerker Revenue” en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 
Voor vragen bel of stuur een berichtje naar 06 20 22 12 70. Meer informatie is te vinden op 
www.hotelgroningenplaza.nl en www.hotelgroningencentre.nl.   


