
‘Mijn naam is Tim Huisman en woon in Arnhem met mijn vrouw en 2 kinderen. Ik heb de middelbare hotelschool in
Wageningen afgerond. Hierbij heb ik de opleiding manager/ondernemer gedaan. Na mijn opleiding ben ik begonnen
als receptionist bij Park Plaza. Na in diverse hotels gewerkt te hebben (Papendal, Woudschoten, Zonheuvel, Walibi) in
diverse functies (accountmanager, medewerkers sales & reserveringen, Rooms division manager en parkmanager)
ben ik sinds de zomer van 2019 in dienst bij FIGI als Sales & Revenue Manager.

Binnen Figi ben ik verantwoordelijk voor de afdeling sales & reserveringen. In deze afdeling zorgen we voor alle
zakelijke aanvragen van A tot Z. Als revenue manager ben ik verantwoordelijk voor het prijsbeleid en aannamebeleid
van deze zakelijke aanvragen maar ook van de leisure markt. Verder houd ik mij bezig met de marketing voor de
leisure en zakelijke markt, stuur ik de front office manager aan en begeleid ik diverse projecten, denk hierbij aan de
ontwikkeling van systemen maar ook de ontwikkeling en verbouwingen binnen Figi.’

Ben jij benieuwd wie er achter de telefoontjes, mailtjes en
organisaties in Figi zit? Wij stelden onze Sales & Revenue manager een
aantal vragen om hem beter te leren kennen. Lees verder om Tim te
ontmoeten!

TIM HUISMAN
Sales & Revenue Manager

Hoe zouden jouw collega’s je beschrijven in 3 woorden?
‘Ik hoop dat mijn collega’s zeggen dat ik een aanpakker ben, sociaal en professioneel.’

Wat weten collega's (nog) niet over jou? 
‘Ik ben een liefhebber van Nederlandse muziek. Ik ga dan ook regelmatig naar een mega piratenfestijn,
de Toppers of Snollebollekes.’

Wat zijn volgens jou de ingrediënten voor een geslaagd event?
‘Een geslaagd evenement organiseer je echt samen met de opdrachtgever. Interesse in de
opdrachtgever en het evenement en hierin een sterk advies geven en meedenken is erg belangrijk.
Regelmatig contact in de voortgang richting de dag zelf en op de dag zelf zorgen dat het beter is dan
verwacht. Dit doen we door oprechte aandacht zowel naar de opdrachtgever als de gasten. Iedereen is
belangrijk bij Figi en onze doelstelling is om iedereen zich welkom te laten voelen.'

Ga jij voor popcorn of m&m's bij de film?
‘Liever M&M’s!’

Ga je liever naar een theatervoorstelling of naar de film? 
‘Ik ben een echte filmliefhebber dus voorkeur voor de film.’

Blijf jij altijd wakker in de bios?
‘Als ik naar een film ga met de kinderen lukt dit niet altijd….’

Koffie met een taartje of speciaal biertje met een bitterbal? 
‘Ik heb een sterke voorkeur voor een speciaal biertje met bitterbal!’
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