
 

 

Hotelbedding bestaat sinds 1998 en is inmiddels uitgegroeid tot marktleider van Nederland op 
het gebied van hotelbedden en aanverwante artikelen. Wij hebben meer dan 1300 klanten, 
waaronder hotels, bungalowparken, bed & breakfast, horecagelegenheden en andere 
instellingen in Nederland en het buitenland.  
 
Wat ons elke dag drijft als onderneming is het bieden van hoogwaardige kwaliteit producten en 
services, die een gezonde en comfortabele nachtrust op een betaalbare wijze voor iedereen 
bereikbaar maken. De nachtrust staat centraal in onze onderneming, wij zien dit dan ook als de 
basis van een gezond leven. Wij streven naar erkenning op het gebied van persoonlijke service 
& advies, het leveren van kwaliteit met inspirerende producten aan onze klanten. Ons streven is 
om ook het marktleiderschap uit te breiden buiten de Nederlandse grenzen. 
 
In verband met de expansie naar o.a. Duitsland zijn wij op korte termijn op zoek naar: 
 
 

Actieve DTP-er met commerciële ervaring (1,0 fte) V/M 

 
 
Wat ga je doen als Actieve DTP-er met commerciële ervaring bij Hotelbedding? 
 
Je bent verantwoordelijk voor: 

• Het onderhoud & updaten van onze Wordpress websites in samenwerking met onze 
webmaster; 

• Het ontwikkelen & opstarten van nieuwe websites in samenwerking met onze webmaster; 

• Het bijwerken van SEO/SEA, ervaring met Google Adwords is een vereiste; 

• Het opzetten en onderhouden van een elektronische nieuwsbrief naar onze 1300 klanten; 

• Het opzetten en onderhouden van Social Media kanalen zoals Facebook & LinkedIn; 

• Het bewaken van onze huisstijl; 

• Het peilen van de behoeften van onze klanten; 

• Het onderhouden van het contact met onze klanten in een nader te bepalen regio; 

• Onderhouden van ons beldatasysteem, hoeveel is er gebeld, brochures verstuurd, offertes 
gemaakt, omzet geboekt; 

• Ondersteunende taak van de office manager (bij vakantie, afwezigheid of drukte); 

• Dagelijks rapporteren aan de directie; 

• Affiniteit met de hospitality sector is een pre. 
 
Je profiel: 
 
Wij zijn op zoek naar een collega met een flexibele instelling, productief en leidinggevende 
capaciteiten. Jouw vooropleiding is niet heel erg van belang, maar je inzet, motivatie, 
enthousiasme en persoonlijkheid des te meer! Je hebt een grote mate van zelfstandigheid maar 



 

 

kan ook goed werken in een team. Je bent stressbestendig en houdt van het coördineren van 
acties. Daarnaast is het belangrijk dat je goed kunt schakelen tussen de werkvloer en de klanten. 
Ben je woonachtig in de regio Amsterdam, Leiden, Den Haag, in het bezit van rijbewijs B en heb 
je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal dan zoeken wij jou! Beheersing van 
de Duitse taal is een pre.  
 
Je arbeidsvoorwaarden: 
 
 Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een vast 

dienstverband bij goed functioneren.  
 Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 3.000 ,- en 

maximaal € 4.500,- bruto per maand op fulltime basis en daarnaast ontvang je een 
vergoeding voor je reiskosten.  

 Verder heb je recht op 22 vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband en krijg je 
een telefoon van de zaak. 

 
Interesse?  
Spreekt deze vacature je aan? Wacht dan niet en stuur je cv en motivatie naar 
info@hotelbedding.nl. Heb je inhoudelijke vragen over deze vacature? Neem dan contact op 
met Joachim van Diest, telefoonnummer 071-4063666. 


