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Waar we vorig jaar nog met één locatie zaten is TinyParks dit jaar
doorgegroeid naar maar liefst drie unieke getaway locaties. Om onze
gasten nog steeds die onvergetelijke ervaring te garanderen zijn we
op zoek naar een extra visitekaartje voor bij ons op kantoor. Als
backoffice manager ben je het centrale punt voor alle
boekingsaanvragen over de drie locaties en ondersteun je bij het
organiseren van events en onze marketingactiviteiten.
Jouw taken en verantwoordelijkheden
• Je bent de eerste contactpersoon voor onze gasten
• Het verwerken van boekingen in het reserveringssysteem
• Opstellen en nabellen van offertes voor groepsaanvragen
• Organiseren van een eventkalender voor alle TinyParks locaties
• Beheren van het Instagram kanaal
• Het organiseren van influencer dagen
• Het ondersteunen van de eigenaren om van elke locatie een
bijzondere plek te maken
Jouw profiel?
• Relevante en recente werkervaring in telefonisch contact
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed
• Communicatief sterk en nauwkeurig;
• Gastvrijheid staat hoog bij jou in het vaandel
• Je hebt een hands-on mentaliteit en je kunt in drukke tijden je hoofd
koel houden;
• Je vindt het leuk om op verschillende vlakken betrokken te zijn
• Je durft zaken naar je toe te trekken en zelfstandig te regelen
Werken bij TinyParks is misschien even anders…
Werken bij TinyParks is anders dan wat je wellicht verwacht bij een
bedrijf. Wij zien ons als een startup met als doel binnen 5 jaar door te
groeien naar 15 bijzondere overnachtingslocaties in Nederland en het
buitenland. Een avontuur dat gepaard gaat met fantastische
momenten maar ook met chaotische weken en dagen dat we
allemaal een groot stapje extra moeten zetten om bepaalde
deadlines te halen. Wij kijken wij dan ook minder naar aanwezigheid of
uren maar vooral naar jouw betrokkenheid, enthousiasme en
verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zoeken een persoon die het leuk vindt
om mee te bouwen aan ons doel, zonder zijn dagelijkse
werkzaamheden uit het oog te verliezen.

