
 
 

Vacature Office Manager/ Sales Executive 
Per april 2020 

 
Het schip 

De Clipper Stad Amsterdam is 76 meter lang en beschikt over 31 zeilen met een totale oppervlakte van 2200 
vierkante meter. Het schip heeft een authentiek dwars tuig, een scherpe clipper boeg en vaart als passagiersschip 

onder Nederlandse vlag. De Clipper heeft 14 luxe hutten, een ruime eetzaal (de longroom) voor diners en 
presentaties en een buitenbar.  

 
De Clipper kan privé geboekt worden voor luxe cruises en bedrijfsevenementen. Daarnaast kun je als gast aan 
boord verblijven voor een luxe cruises of een avontuurlijke zeilreis. 2020 is een bijzonder jaar voor de Clipper 

waarbij ze niet alleen de ‘parade of sail’ tijdens Sail Amsterdam aanvoert maar ook zal vertrekken op een 
wereldreis van 2 jaar! 

 
Het Rederijkantoor 

Het Rederijkantoor is gevestigd in het hoofdkantoor van Randstad in Diemen. Een klein team van 7 personen 
verzorgt van daaruit de ondersteuning van de scheepsorganisatie op het gebied van Sales, HR, Logistiek en 

Financiën. 
 

Belangrijkste taken: 
- Administratieve taken m.b.t. de zakelijke evenementen (draaiboeken opstellen, cateringafspraken, 

passagierslijsten) 
- Secretariële ondersteuning van de directeur en afdeling (telefoon, notuleren vergaderingen, presentaties 

opstellen, mails beantwoorden) 
- Ondersteuning bij de verwerking van individuele boekingen (boekingen verwerken, passagiers 

informeren, vragen beantwoorden) 
- Facturatie (rekeningen maken, administreren; reminders en opvolging) 
- Ondersteuning HR (vluchtschema, tickets boeken, reisbeschrijvingen)  

- Projecten (zoals beurzen, bijeenkomsten, bedrijfsuitjes) 
 

Wij zoeken: 
- iemand met een aantal jaar werkervaring in de sales, horeca en/ of secretarieel 

- MBO/ HBO niveau (bv. hotelschool, event management) 
- iemand met ervaring in het werken met Office pakket en evt. Google Drive 

- een communicatief sterk, sociaal vaardig en gastgericht persoon 
- iemand die efficiënt kan werken en goed prioriteiten kan stellen 

-  iemand met een uitstekende kennis van de Engelse taal in woord en schrift 
ook Duits en/ of Frans of Spaans is een pré 

- iemand die flexibel is en kan inspelen op continu veranderende omstandigheden 
- iemand die affiniteit heeft met de scheepvaart en/ of zeilvaart 

 
Wij bieden: 

- een uitdagende en afwisselende baan voor 28-32 uur per week (dagen in overleg) 
- een jaarcontract met uitzicht op een vaste overeenkomst na twee jaar 

- een internationale werkomgeving  
- een baan in een klein enthousiast en gezellig team 

 
Heb je interesse? 

Stuur dan jouw sollicitatie en CV vóór 1 maart 2020 naar work@stadamsterdam.nl  
ter attentie van Babette Vriezen of bel +31 (0)20 569 1389 
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