
 

 

 
 

Sales Manager Hampton by Hilton Antwerp Central Station  
 
 
Als Sales en Marketing Manager zorg jij voor de juiste mix aan gasten in onze hotels, elke beslissing 
die je maakt heeft impact op de resultaten van onze iconische hotels. Jij bent een commerciële 
duizendpoot met een creatieve touch. De beleving van onze gasten begint al voordat zij arriveren, jij 
hebt oog voor detail en weet hoe de hotels in de markt gezet moeten worden. 
 
Voor de Hampton by Hilton Antwerp Central Station zijn wij per direct op zoek naar een Sales 
Manager, om ons team te versterken.  Plezier in je werk en het gevoel onderdeel te zijn van een jong 
en dynamisch team zijn belangrijk voor ons, we gaan er samen voor, Teamwork makes the Dream 
work is ons motto! 
 
De Hampton by Hilton Antwerp Central station is onderdeel van de Hilton familie, heeft 145 kamers 
en is gesitueerd in de Diamant buurt recht tegenover het historische en iconische station van 
Antwerpen. Een fantastische locatie dichtbij het winkel gebied en de dierentuin (Zoo) van 
Antwerpen. 
 
 
De werkzaamheden: 

• Uitdenken van strategieën en tactieken om business te behouden en te laten groeien en 
tevens het ondersteunen van omzet maximalisatie. 

• Gebruik je kennis van de concurrentie en de trends in de markt om strategische plannen te 
ontwikkelen en om er zorg voor te dragen dat we competitief blijven. 

• Je draagt verantwoordelijkheid  voor het stimuleren en het aanleveren van de 
overeengekomen strategieën in lijn met het commerciële plan door middel van sales calls, 
afspraken, site visits, sales blitzen, etc.  

• Ontwikkelingsplannen opzetten om het maximale uit de klant en agentschappen te halen.    
• Het beoordelen en managen van het sales budget/P&L en de vastgestelde kosten om 

zodoende het meest te halen uit de beschikbare middelen. 

 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt een bachelor degree en ervaring als sales manager in de hotellerie 
• Je hebt een sterk commercieel en cijfermatig inzicht 
• Je hebt excellente sales, customer care, account management en 

onderhandelingsvaardigheden. 
• Je bent een enthousiaste zelf-starter  
• Je hebt kennis van de lokale markt 
• Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels, Frans is een pré 

 



 

 

 

 

Wat hebben wij te bieden? 

De hotels zijn onderdeel van de Borealis Hotel Group een snel groeiend bedrijf met hotels in 

meerdere landen en van meerdere brands. Hierdoor hebben wij veel doorgroeimogelijkheden te 

bieden binnen de hotels en ons support office. Hiernaast bieden wij; 

• Medewerkers korting bij Hilton, Interstate en Borealis Hotel Group; 

• Een auto, laptop en telefoon van de zaak; 

• Een competitief salaris 

• Vast contract voor onbepaalde tijd; 

• Bonus plan 

• Een gemotiveerd team dat er naar uit kijkt om jou te verwelkomen! 

 

Ben jij de Sales Manager, die het verschil maakt en ons Hamptonality team wil komen versterken? 
We horen graag van je! Stuur je motivatie en CV naar de General Manager van Hampton by Hilton 
Antwerp Central Station, Linda Hundersmarck via e-mail: linda.hundersmarck@hilton.com  
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