
                                      www.middelpunt.be  

Middelpunt is een nieuw en volledig toegankelijk vakantieverblijf met zorg aan de Belgische kust (Middelkerke). 
Middelpunt beschikt over 44 aangepaste tweepersoonskamers, een restaurant met dagverse keuken en 2 
vergaderruimtes. Middelpunt biedt vakantie aan een breed publiek, met focus op personen met een beperking 
en/of een hoge zorgvraag: alleen, met mantelzorger, in familie- of groepsverband. Voor elke zorgvraag zoeken 
wij met onze zorgpartners naar de gepaste oplossing. Wij zijn, voor de verdere uitbouw van onze werking, op 
zoek naar een fulltime (m/v):  

Commercieel Verantwoordelijke 

Jouw werkterrein… 

 Je bent verantwoordelijk voor alles gerelateerd aan beurzen, zowel voor de Belgische, 
Nederlandse, Franse als Engelse markt. Bovendien ben je verantwoordelijk inzake 
communicatie in pers, advertenties, publiciteitsmateriaal en Social Media. 

 Je staat in voor de concurrentiestudie naar prijzen en toegankelijkheid toe en volgt de Yield 
prijszetting op.  

 Je bent verantwoordelijk voor het opmaken van offertes voor groepen, seminaries en events, 
alsook voor relatiebeheer en financiële opvolging. 

 Je staat in voor Marketing. 

 Je volgt omzet en targetcijfers op in overleg met de Operationeel Hotelmanager Middelpunt. 

 Je gaat op zoek naar partnerschappen, bent verantwoordelijk voor projectmatig werk, en 
staat in voor presentaties en rondleidingen ter kennismaking. 

 Je bent verantwoordelijk voor prospectie van verschillende markten, de Belgische, 
Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse, Oostenrijkse, Zwitserse en Luxemburgse, alsook voor 
Sales.  

 Je werkt het aanbod van Middelpunt uit door onder andere een eigen excursie-aanbod 
samen te stellen en in te zetten op daguitstappen naar toegankelijke steden. 

 
Jouw profiel… 

 Je beschikt over een Bachelor, bij voorkeur Toerisme en Hotelmanagement, 
Menswetenschappen, of bent gelijkgesteld door ervaring.  

 Je hebt ervaring in organiseren en het commerciële. 

 Je beschikt over een goede praktische talenkennis (Frans, Engels, Duits). 

 Je bent een sociale, flexibele en dynamische persoonlijkheid die zeer vlot communiceert en op 
een gepaste wijze omgaat met diversiteit. 

 Je hebt een grondige kennis van MS-Office toepassingen en hebt sterke verbale kwaliteiten. 

Ons aanbod… 

 Wij bieden je een contract van onbepaalde duur en interessante arbeidsvoorwaarden. 

 Je komt terecht in een mooie en mensvriendelijke werkomgeving, waarbij je volop de kans 
krijgt om initiatief te nemen en je competenties verder te ontwikkelen. 
 

Interesse in deze boeiende functie? Mail uw sollicitatie (+CV) naar  
jobs@mariasteen.be 

Voor meer info kan je bellen naar: 051/230.811 of gaan naar www.middelpunt.be  
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