
 

Stagiair(e) Sales & Events 
POSTILLION HOTEL UTRECHT BUNNIK 

Wat je van de stage kan verwachten 

 

Over Postillion Hotel Utrecht Bunnik  
Ons hotel heeft een zeer centrale ligging in het midden van Nederland. Het 
vlakbij gelegen Utrecht is een fijne winkel- en uitgaansstad en op de Utrechtse 
Heuvelrug kun je heerlijk door de natuur dwalen. Ons hotel is in de zomer van 
2010 compleet vernieuwd. Het hotel is uitgeroepen tot de beste congreslocatie 
van Nederland in 2012 en 2013 en is in het bezit van een 5-hamerclassificatie. 
Ons hotel heeft 79 hotelkamers en 29 vergaderzalen. 
  
Postillion Hotel Utrecht Bunnik is onderdeel van de hotelketen Postillion Hotels 
Nederland, welke bestaat uit 8 locaties, te weten 6 hotels en 2 Convention 
Centres. Postillion Hotels Nederland is een levendige hotelketen met veel 
ambitie en de belangrijkste factor daarbij zijn onze medewerkers! Zij dragen 
immers Postillion Hotels uit naar onze gasten. Met ons overall concept ‘Meet 
Work Stay’, een innovatief concept waarbinnen vergaderen, congresseren, 
werken en verblijven een geïntegreerde formule vormen, komen wij tegemoet 
aan alle behoeften van de moderne zakelijke reiziger! 

 

Wat je van ons kan verwachten 
Postillion Hotels biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, een 
goed inwerkprogramma, de Postillion medewerkers app, een persoonlijk 
opleidingsbudget en korting op musicals, theater & bioscoop zijn een greep uit 
onze secundaire arbeidsvoorwaarden! 
Daarnaast bieden we een vriendelijke en informele werksfeer. We hebben een 
duidelijk opleidings- en ontwikkelingstraject en we groeien waar mogelijk met 
eigen mensen (management uit eigen kweek).  Bij deze stage hoort uiteraard 
een stagevergoeding! 
 

Wat wij van jou verwachten 
• Ben je minimaal 5 maanden beschikbaar? 
• Ben je op zoek naar een top stage Sa les & Events? 
• Beschik je over sterke communicatieve vaardigheden?  
• Vind je Plezier in je werk belangrijk, ben je Ondernemend en ga je 
voor Resultaat? 
• Ben je stressbestendig en proactief? 
• Ben je creatief en initiatiefrijk? 



 

• Beheers je de Nederlandse en de Engelse taal vloeiend in woord en 
geschrift? 
• Heb je affiniteit met hospitality en/ of evenementenorganisatie?  
• Volg je een sales, horeca of evenement-gerelateerde opleiding? 
  
…..dan is deze top-stage echt iets voor jou! 
  

Stuur ons je sollicitatie! 
Geïnteresseerd in deze top-stage? Mail dan je CV en motivatiebrief naar 
Jolande Huizinga of Linda Ruissen, Commerciële Binnendienst van Postillion 
Hotel Utrecht Bunnik, via e-mailadres: cb.bunnik@postillionhotels.com. 
 
Meer informatie over Postillion Hotels en haar vestigingen kun je terugvinden 
op: www.postillionhotels.com. Acquisitie n.a.v. deze stageplaats wordt niet op 
prijs gesteld. 

 


