
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACATURE - Combifunctie Medewerker Groepsarrangementen & 

Accountmanager Deventer Vergader- en Congresbureau & (32 uur) 
 

Ben jij net zo gek op Deventer als wij en sta je te popelen om Deventer op de kaart te zetten als 

bestemming voor vergaderingen, congressen en groepsactiviteiten? Dan is deze vacature voor 

jou bedoeld! 

 

Deventer Marketing zoekt voor VVV Groepsarrangementen & het Deventer Vergader- en 

Congresbureau (DVCB) een enthousiaste accountmanager/organisator die zakelijke bezoekers 

en vrijetijdsbezoekers Deventer op haar mooist wil laten beleven.   

 

Groepsarrangementen & Deventer Vergader- en Congresbureau (DVCB) 

De afdeling VVV Groepsarrangementen houdt zich bezig met de inkoop, verkoop, ontwikkeling 

en promotie van stadswandelingen en groepsarrangementen in Deventer en de directe 

omgeving. We bezorgen groepen een prettige ervaring in Deventer en stimuleren hiermee 

omzet bij de lokale ondernemers en herhaalbezoek.  

Aanvullend daarop is in 2022 het Deventer Vergader- en Congresbureau van start gegaan. Het 

DVCB adviseert en bemiddelt vanuit een onafhankelijke positie organisatoren van zakelijke 

evenementen om hun event in Deventer te organiseren op de mooiste locaties in de stad en 

het buitengebied.  

 

Bij Groepsarrangementen werken nu twee collega’s die naast hun werk voor de organisatie van 

rondleidingen en groepsarrangementen het Deventer Vergader- en Congresbureau zijn gestart. 

Nu de groepenmarkt in zowel de vrijetijdsmarkt als de zakelijke markt weer flink aantrekt, is 

versterking nodig en aanvullende kennis en ervaring vanuit de zakelijke evenementenmarkt.  

 

Verantwoordelijkheden en taken: 

In deze combinatiefunctie werk je circa de helft van jouw tijd voor Groepsarrangementen en de 

helft van de tijd voor het Deventer Vergader- en Congresbureau. Voor Groepsarrangementen 

stel je vanuit ons kantoor op de Brink programma’s op maat samen en onderhoud je contacten 

met klanten, stadsgidsen en andere uitvoerende partijen.   

 

 



 

 

Voor het DVCB bemiddel je tussen vraag & aanbod. De afgelopen maanden is de 

dienstverlening van het DVCB achter de schermen voorbereid en opgestart. Nu is het tijd om 

naar buiten te treden! Je zorgt voor een vliegende start en gaat actief de ‘boer op’ om 

Deventer actief te promoten als zakelijke bestemming, bijvoorbeeld door locatietours, site 

inspecties, op beurzen en in de vakbladen. Ook ga je aan de slag om locaties, meetingplanners 

en (kennis)instellingen aan het DVCB te binden als partner.  

 

Profiel: 

Het is belangrijk dat je kunt werken in een dynamische omgeving, snel kunt schakelen tussen 

verschillende werkzaamheden en communicatief en administratief sterk bent. Je bent niet 

bang om op de voorgrond te treden om Deventer te promoten, maar bent ook een sterke 

kracht ‘achter de schermen’ op kantoor.  

 

 Herken jij jezelf hierin?  

• Pré: kennis van Deventer  

• Pré: ervaring in de (zakelijke) arrangementen/reisbranche  

• Klantgericht, gastvrijheid zit in jouw bloed  

• Netwerker, communicatief sterk, flexibel en collegiaal  

• Stressbestendig (jij laat je niet snel gek maken)  

• Je bent accuraat en werkt overzichtelijk  

• Een afgeronde MBO/HBO opleiding  

• Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en schrift  

• Ervaring met Outlook, Word en Excel  

 

Wat bieden wij: 

Je komt te werken bij Deventer Marketing, waarvan het Deventer Vergader- en Congresbureau 

en de afdeling Groepsarrangementen onderdeel uitmaken.  

Wij bieden een uitdagende baan in een prettige, informele werksfeer en een enthousiast team. 

(Tip! Klik even op de blauwe linkjes om meer te zien van onze organisatie en leer hier ons team 

alvast een klein beetje kennen!.) 

 

We bieden je een jaarcontract. Het salaris valt afhankelijk van jouw ervaring in schaal 7 of 8 uit 

het salarisschalensysteem van Kennisnetwerk Destinatie Nederland (VVV NL). De 

arbeidsvoorwaarden zijn conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van Kennisnetwerk 

Destinatie Nederland (voorheen CAO van VVV Nederland). Op aanvraag sturen we je deze toe.  

 

Word jij blij van deze vacature? 
Stuur dan jouw sollicitatiebrief met CV uiterlijk 1 juli 2022 naar Carlijn Leenders, directeur 

Deventer Marketing via: info@zakelijkevent-indeventer.nl. Als je vragen hebt over de vacature, 

dan kun je deze stellen via hetzelfde e-mailadres.  

 

De 1e gespreksronde zal plaatsvinden 12 en 14 juli 2022, de tweede gespreksronde op 19 juli 

2022. Daarbij zijn ook de collega’s van het team aanwezig. 

 

De start is beoogd op uiterlijk 1 september 2022. Als je eerder kunt starten, dan zijn jouw 

nieuwe collega’s daar heel blij mee!  

https://www.linkedin.com/company/deventer-marketing
https://www.linkedin.com/showcase/deventer-vergader-en-congres-bureau
https://www.deventer.info/groepen/
https://www.deventermarketing.nl/over-deventer-marketing/ons-team
mailto:info@zakelijkevent-indeventer.nl

