
   

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Martiniplaza 

 Commercieel manager 
 
 
 Samenwerken, resultaat, ambitieus, conceptueel 

 
Standplaats:  Groningen  
 

 
1. MARTINIPLAZA 
 
MartiniPlaza in Groningen is de grootste evenementenlocatie van Noord-Nederland voor 
theatervoorstellingen, congressen (nationaal en internationaal), beurzen, entertainment, topsport en 
vergaderingen, met jaarlijks ongeveer 500.000 bezoekers. MartiniPlaza zet Groningen op de kaart 
door unieke producties en evenementen te (laten) organiseren of te programmeren. De combinatie 
van gastvrijheid, een eigen cateringservice en multifunctionaliteit maakt MartiniPlaza geschikt voor 
zowel zakelijke bijeenkomsten als publieksevenementen. 
 
Als grootste evenementenlocatie van Noord-Nederland verrijkt MartiniPlaza Groningen de regio door 
het organiseren en faciliteren van unieke evenementen en voorstellingen. Business & Entertainment 
is de kern voor de zes productlijnen binnen MartiniPlaza; te weten theater, beurzen, congressen, 
topsport, muziek (live) en horeca. Het gaat hierbij om grootschalig entertainment (musicaltheater en 
muziekevenementen), de vergader- en congresmarkt, consumenten- en vakbeurzen en topsport. In 
alle productlijnen is de component ‘business’ nadrukkelijk aanwezig.  
MartiniPlaza creëert, in samenwerking met de beste partners, positieve ervaringen voor haar 
bezoekers.  
 
MartiniPlaza staat nooit stil. Door een innovatieve mindset, uiterst klantgerichte houding en 
moderne faciliteiten is  MartiniPlaza de bestemming voor plezier, ontmoeting, succes en 
ontwikkeling.  
 
MartiniPlaza kenmerkt zich door de bijzondere dynamiek van een evenementenlocatie, een 
enthousiaste en gedreven club vaste medewerkers (zo’n 30 mensen) en de korte lijnen. 
 
Naar de website: https://www.martiniplaza.nl  

 
Plaats in de organisatie 

 
Je geeft leiding aan het commercieel team, bestaande uit zes eventmanagers en twee 
accountmanagers . Samen met zes collega’s vorm je het managementteam. Je rapporteert aan de 
algemeen directeur.  
 
 
  



   

 

 

2.  FUNCTIE 
 
De commercieel manager is het boegbeeld en verantwoordelijk voor het commercieel beleid zowel 
binnen als buiten MartiniPlaza. Intern geef je op inspirerende wijze leiding en sturing aan het team. 
Samen bepaal je de koers en durf je ook van het gebaande pad af te wijken. Je bent een kartrekker 
en klankbord voor je teamleden. In nauwe verbinding en goede samenwerking met de andere 
afdelingen zorg je ervoor dat MartiniPlaza zichzelf blijft ontwikkelen en innoveren. Als lid van het 
managementteam denk je mee over de lange termijn strategie en zorg je dat deze gedragen wordt 
door de hele organisatie. Maar je gaat ook naar buiten! Je hebt een goede kennis van de sterk 
veranderende markt en maatschappij en weet hierop te anticiperen. Je onderhoudt de warme relatie 
met je huidige netwerk en bouwt deze actief uit met nieuwe partners. In gezamenlijkheid ontwikkel 
je nieuwe concepten die binnen de zes productlijnen van MartiniPlaza passen. Je bent je bewust van 
de rol van MartiniPlaza in de regio en weet de Noorderlingen, van jong tot oud, te verrassen met 
nieuwe en eigentijdse evenementen. Samen met (potentiele) opdrachtgevers ontwikkel je concepten 
voor events en pas je vernieuwingen vanuit de markt toe. 
Onder jouw aansturing weet je de marktpositie en naamsbekendheid van MartiniPlaza in Nederland 
verder te vergroten, het rendement te laten groeien en de orderportefeuille uit te breiden.  
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Eindverantwoordelijk voor commercie. 

 Leiding geven aan team eventmanagers en accountmanagers.  

 Als MT lid medeverantwoordelijk voor de strategie van de organisatie en commerciële 

doorvertaling hiervan. 

 Draagt mede zorg voor een constructieve samenwerking tussen de verschillende teams. 

 Verantwoordelijk voor onderhouden huidig netwerk en verder uitbouwen hiervan op landelijk 

niveau. 
 
4. PROFIEL 
 

 Hbo werk- en denkniveau. 

 Leidinggevende ervaring in een commerciële rol. 

 Ruime ervaring met relatiebeheer en acquisitie.  

 Affiniteit met de branche, oog voor nieuwe markten en trends. 

 Sterk cijfermatig onderlegd. 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Leiderschap. 

 Ondernemend en resultaatgericht. 

 Creatief en innovatief. 

 Executiekracht en conceptueel denker. 

 Netwerker en boegbeeld. 

 Koersvast en besluitvaardig. 

 Flexibel en hands-on. 

 Verbinder. 

 



   

 

 

6. MARTINIPLAZA BIEDT JOU 
 
Een uitdagende baan in een bijzonder dynamische organisatie met fijne en betrokken collega’s. De 
omvang van de functie is 38 uur per week, waarbij een flexibele houding de norm is binnen de 
organisatie. Salaris is marktconform afhankelijk van jouw kennis en ervaring.  
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Janine Smetsers 
Tel. 06-2962 4626 
 
Van 25 t/m 29 april 
Willem Hein 
Tel. 06-5181 7154 


