
'Mijn naam is Diede Lutjenkossink, ik ben 22 jaar oud en woon samen met mijn vriend in Zeist. Ik heb gestudeerd aan
de middelbare Hotelschool in Amersfoort voor Manager Ondernemen Horeca. Hier heb ik diverse stages gelopen en
ontdekt wat ik leuk vind om te doen. Begin juli heb ik mijn diploma behaald en half november 2021 ben ik bij Hotel
Theater Figi gaan werken als receptioniste. Vanuit Figi kreeg ik al snel de mogelijkheid om door te groeien naar een
functie die erg goed bij mij past. Na een half jaar ben ik als Medewerker reserveringen aan de slag gegaan op de sales
afdeling.

Mijn werkzaamheden binnen Figi bestaat uit het aannemen en uitwerken van diverse mooie aanvragen. Dit varieert
tussen een zakelijke bijeenkomst, een tourgroep uit het buitenland en nog veel meer. Voor de gasten stellen wij een
uitgebreide offerte op en verwerken alle eisen en wensen in het draaiboek. Vlak voor de uitvoering dragen wij alles
over aan de collega’s van de desbetreffende afdeling.'

Ben jij benieuwd wie er achter de telefoontjes, mailtjes en
organisaties in Figi zit? Wij vroegen onze collega een aantal
vragen om haar beter te leren kennen. Lees  nu verder! 

DIEDE LUTJENKOSSINK
Sales 

Hoe zouden jouw collega’s je beschrijven in 3 woorden?
‘Sociaal, vrolijk en gestructureerd.'

Wat weten collega's (nog) niet over jou? 
'Wat veel mijn collega’s niet weten is dat ik een grote Formule 1 fan ben. Elk raceweekend zit ik aan de
buis gekluisterd om niks te missen van de race en de voorbereidingen.'

Wat zijn volgens jou de ingrediënten voor een geslaagd event?
‘Ik denk dat het belangrijkste ingrediënt de communicatie is. De communicatie met de gasten is
natuurlijk belangrijk, maar ook de communicatie met je collega’s. Uiteindelijk ben je samen
verantwoordelijk voor de uitvoering en het succes van het event.'

Ga jij voor popcorn of m&m's bij de film?
‘M&M’s, maar dan wel de blauwe!’

Ga je liever naar een theatervoorstelling of naar de film? 
‘Theatervoorstelling’

Blijf jij altijd wakker in de bios?
‘Zeker!’

Koffie met een taartje of speciaal biertje met een bitterbal? 
‘Koffie met een taartje.'
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