
'Ik ben Stephanie, 34 jaar en woonachtig in het mooie historische Amersfoort. Ik omschrijf mijzelf in mijn werk als een
proactieve doener, houd van aanpakken en doelgericht schakelen. In 2014 heb ik de opleiding Verkoper Reizen in
Leiden afgerond. Een brede opleiding om in de toeristische branche aan de slag te gaan. Vanuit daar ben ik veel
werkzaam geweest zowel in de reisbranche en horecabranche. Van hostess bij een grote touroperator, diverse
reisbureaus, ZZP’er als Zelfstandig Reisadviseur en als horeca/eventmanager. Doordat ik met verschillende partijen
heb mogen werken ken ik de voor en achterkant van deze mooie branches waar ik met plezier in werk.

Als accountmanager van de Sales afdeling bij FIGI ben je vooral bezig met aanvragen en uitwerken van
congressen/events. Dit kan variëren van een klein event tot grote congressen of events met meer dan 500 personen.
Wij verzorgen samen met onze andere afdelingen binnen het hotel het hele event van A tot Z. Een fijne en hele
uitdagende job!'

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! 

STEPHANIE DE WIT
Accountmanager

Hoe zouden jouw collega’s je beschrijven in 3 woorden?
‘Spontaan, sociaal en behulpzaam.’

Wat weten collega's (nog) niet over jou? 
'Ik houd zelf ook wel is van een feestje😉. Ondanks dat ik ook geen 18 meer ben denk ik dat soms nog
wel.'

Wat zijn volgens jou de ingrediënten voor een geslaagd event?
‘Een goed georganiseerd event doe je samen. Door met altijd veel verschillende partijen en
doelgroepen te hebben gewerkt, heb ik geleerd goed te kunnen luisteren naar mensen om hun
behoeftes en wensen neer te zetten op de juiste plek. Persoonlijk contact met de klant vind ik heel
belangrijk. Als het event naar tevredenheid van de klant goed is verlopen dan ben ik ook pas tevreden.'

Ga jij voor popcorn of m&m's bij de film?
‘Zoute popcorn en M&M’s, sorry😉.’

Ga je liever naar een theatervoorstelling of naar de film? 
‘Een film kan je tegenwoordig thuis al op verschillende kanalen bekijken. Ik kies dan toch liever 
voor een theatervoorstelling. Dan heb ik nog een echt avondje uit!’

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

Koffie met een taartje of speciaal biertje met een bitterbal? 
‘We beginnen met koffie en een taartje en eindigen met een borrel en een bitterbal.’
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