
 

Vacature Relatiebeheerder  

Bij Trainingskampen.nl zijn wij op zoek naar een nieuwe collega! 

Binnen ons enthousiast team zoeken wij een nieuwe collega die het gezicht is voor onze klanten. 

Als relatiebeheerder zorg jij ervoor dat je warme relaties onderhoudt met onze klanten, 

leveranciers en samenwerkingspartners. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor iedereen die op 

trainingskamp wil. In dit contact weet je de wensen van onze klanten goed in kaart te brengen en 

vervolgens de klant te voorzien van een passende offerte. Persoonlijk contact en maatwerk staan 

bij ons hoog in het vaandel. Daarbij verras je onze klanten met een goed voorstel en zorg je voor 

een zo compleet mogelijk aanbod op het vlak van trainingen, wedstrijden, activiteiten en alle 

andere service die de klant van ons mag verwachten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor je 

eigen bestemming. Op deze bestemming zorg je voor de inkoop van onze hotels en activiteiten. 

In aanloop naar een trainingskamp zorg jij ervoor dat er een goed draaiboek voor de klant wordt 

opgemaakt. In dit programma zorg je dat alle wensen van de klant terugkomen en dat zij kunnen 

genieten van een onvergetelijk trainingskamp. Dat jij van A tot Z begeleidt.  

 

Jij bent voor ons de creatieve spelverdeler op het gebied van projectmanagement en 

relatiebeheer. Je krijgt daarin veel vrijheid en we varen graag op jouw vaardigheden in het 

onderhouden van klantcontact en projectmatig werken. Je denkt mee over ludieke acties voor 

onze klanten en weet ze elke keer weer te verrassen met een uitmuntende service.  

Jouw profiel: 

• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau; 

• Je bent enthousiast, nieuwsgierig, ondernemend en proactief; 

• Je spreekt vloeiend- en schrijft foutloos Nederlands; 

• Je hebt een breed netwerk in de sportbranche (of bent bereidt deze op te bouwen) en 

onderhoudt deze;  

• Je bent een echte relatiebeheerder en krijgt energie van de contacten met je klanten; 

• Je bent een commercieel talent, die de wensen van de klant weet te vertalen naar een 

trainingskamp op maat; 

• Je bent 40 uur per week beschikbaar; 

• Je hebt affiniteit met sporten en bewegen; 

• Je bent bestand tegen hectiek en werkt georganiseerd met oog voor detail; 



 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een flinke dosis energie; 

• Verder heb je een goed gevoel voor humor en ben je een dienstverlenende teamplayer. 

Wie zijn wij? 

Trainingskampen.nl is al 17 jaar dé specialist in het organiseren van complete verzorgde 

trainingskampen, voor o.a. voetbal, atletiek, hockey en padel. Dat doen wij zowel in Nederland, 

maar o.a. ook in Spanje, Portugal, België, Duitsland en andere landen op aanvraag. Dit dient 

uiteraard gepaard te gaan met goede sportfaciliteiten, waarbij alles wordt ontzorgd. Om het team 

die tijd en energie te besparen biedt Trainingskampen.nl een compleet verzorgd trainingskamp 

aan met alle wensen en behoeften, tegen elk budget.  

Bedrijfscultuur 

• Creatief, informeel, gepassioneerd, professioneel, sportief, no-nonsense en vooral aanpakken; 

• Zeer gedreven collega’s met een flinke dosis humor; 

• Korte en directe lijnen. 

Wij bieden 

• Een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring; 

• Fulltime job van 40 uur per week; 

• Diverse regelingen zoals een pensioenregeling, bonus, opleidingsbudget, thuiswerk regeling, etc.;  

• Veel ruimte voor eigen inbreng, initiatieven en ontwikkeling; 

• Leuke werksfeer met enthousiaste professionals; 

• Een uitdagende en afwisselende baan; 

• Een uniek bedrijf in een dynamische markt;  

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en invulling van jouw functie; 

• Bij ons staat werkplezier op 1! 

Zie jij jezelf als onze nieuwe collega? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur hiervoor een 

e-mail met motivatie en cv of een voorstelvideo naar jorien@trainingskampen.nl.  

Voor vragen kun je bellen met Jorien, Organisatie adviseur, 06-30401305.  

 


