
 

Grand café Plein 7 is sinds 2015 gevestigd midden in het centrum van Woerden. In het schitterende 
monumentaal pand is ons sfeervolle grand café gesitueerd, waar iedereen de hele dag door terecht 

kan om elkaar te ontmoeten in een gezellige en ongedwongen sfeer. 
In onze mooie privé ruimtes en zalen verzorgen we daarnaast dagelijks vergaderingen,  

borrels, privé diners, bruiloften en feesten. 
 

Om onze gasten nog beter van dienst te kunnen zijn breiden we ons team uit en zoeken we een: 
medewerker sales (20 - 30 uur) 

 
De functie: 
* Je bent het visitekaartje van Plein 7; representeert ons bedrijf en adviseert (potentiële) gasten over 
onze diverse mogelijkheden 
* Je verwerkt aanvragen voor onze zalen en het Grand café, je maakt offertes en onderhoudt contact 
met gasten; per e-mail, telefonisch en in persoonlijke gesprekken 
* Je verwerkt dagelijks reserveringen en houdt ons reserveringssysteem accuraat bij 
* Je ondersteunt onze marketing collega met de ontwikkeling van arrangementen, acties en 
evenementen en geeft mede uitvoering aan de organisatie daarvan 
* Je steekt ook graag de handen uit de mouwen op de werkvloer bij het klaarzetten van zalen, 
voorbereiden van events en het ontvangen van gasten  
 
Jij: 
* Bent communicatief vaardig en zeer gastvrij 
* Bent een doelgerichte duizendpoot  
* Houdt van hard werken, met passie en veel plezier 
* Denkt in oplossingen, je kunt snel aanpassingen doorvoeren 
* Werkt graag zelfstandig in een klein team 
* Beheerst de Nederlandse taal uitstekend 
* Hebt werkervaring in een commerciële functie 
* Hebt affiniteit met (en bij voorkeur ervaring in) de horeca of hospitality branche! 
 
Voor jou: 
* Een afwisselende baan in een groeiend bedrijf 
* Werken in een gemotiveerd, jong en gezellig team 
* Een dynamische werkomgeving; geen dag is hetzelfde 
* Veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om jezelf te ontwikkelen 
* Werkdagen en -tijden in overleg 
* Passend salaris conform Horeca CAO 
 
Interesse?! Stuur je CV en motivatie t.a.v. Maritsa Venhof (voor 25 maart) naar 
maritsa@plein7woerden.nl.  
Vragen over de functie? Bel gerust even naar 0348-508912 en vraag naar Judy of Maritsa. 
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