
 

Head of Marketing & PR | FULLTIME 
Ben jij die ambitieuze, netwerkgerichte creatieveling die kansen weet te spotten én weet te pakken? 

Wil jij leidinggeven aan ons leuke Marketingteam in een ontzettend dynamische branche? Dan is de rol 

van Head of Marketing & PR bij het toonaangevende Vondel Hotels echt iets voor jou! 

 

JOUW JOB 

In deze functie maak je onderdeel uit van het managementteam en zet jij Vondel Hotels nóg meer op 

de kaart. Jij bent eindverantwoordelijk voor alles op het gebied van Marketing en PR. Denk hierbij aan 

de continue verbetering van onze (online-)marketingstrategie, content-creatie, web-optimalisatie, 

social-media en sales. Met jouw innovatieve, ondernemende mindset zorg jij voor een optimale 

zichtbaarheid van Vondel Hotels en weet je uitstekende resultaten te boeken.  

 

Van het verder opbouwen van de (online-) reputatie van onze hotelcollectie tot eventmanagement 

voor onze klanten, jij pakt iedere uitdaging aan. In het managementteam zorg jij voor regelmatige 

updates omdat je precies weet wat er speelt. Je bent op de hoogte bent van de nieuwste trends en 

ontwikkelingen. Je onderbouwt jouw strategische keuzes goed en bent een volwaardig 

sparringpartner binnen jouw vakgebied.  

 

Dit doe je natuurlijk niet alleen. In deze rol geef je op adequate wijze leiding aan een team van 

Marketingmedewerkers en Salesmedewerkers, met allen hun eigen specialisaties. Jij inspireert, 

motiveert, geeft richting en biedt kaders waar nodig. Zo zorg je ervoor dat de teamleden hun talenten 

optimaal kunnen inzetten. Uiteraard bewaak je ook de professionele (door-)ontwikkeling van zowel het 

individu als het team.  

 

Omdat de lijnen erg kort zijn in onze jonge, dynamische organisatie werkt het team nauw samen met 

andere afdelingen zoals Reserveringen en Revenue. Hierin heb jij uiteraard een voorbeeldfunctie 

richting jouw team.  

 

DE (PERFECTE) MATCH 
Bij voorkeur heb je een aantal jaren ervaring in de hotellerie. Dit is echter geen must, affiniteit met de 

branche is uiteraard wél gewenst.  

Deze functie is jou op het lijf geschreven, omdat;  

• Je een echte teamspeler bent met leidinggevende ervaring 

• Je alle ‘ins-&outs’ van (online-) Marketing kent 

• De wereld van social media geen geheimen voor jou kent 

• Je vloeiend Nederlands en Engels spreekt 

• Je tenminste een afgeronde HBO opleiding hebt afgerond in een relevante richting 

• Je in het bezit bent van een rijbewijs B 

 

 



 

WAT BIEDEN WIJ JOU?   
 

• Uiteraard een goed salaris passend bij jouw kennis en ervaring 

• Reiskostenvergoeding, indien je meer dan 10 km van werk woont 

• Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling 

• Een bonus ieder kwartaal wanneer je je niet ziek hebt gemeld 

• We vinden het tof als je anderen verteld hoe leuk het bij ons is: uiteraard belonen we je voor 

iedere medewerker die jij aandraagt via een mooie referral bonus 

• Interne doorgroeimogelijkheden 

• 40% korting bij een verblijf in een van onze hotels op basis van beschikbaarheid - hallo 

weekendje Amsterdam of Maastricht! 

• 20% korting in onze restaurants 

• Kennismaking van de hotels met gratis drankjes 

• 3- gangen diner voor 2 personen bij eerste verlenging contract 

• Wij vieren jouw verjaardag ieder jaar en jubileum (al vanaf 2.5 jaar) 

• Mogelijkheden om jezelf continue te blijven ontwikkelen door interne en externe 

trainingsmogelijkheden 

• Ieder jaar reiken we een Employee of the Year Award uit, dus wie weet staat deze volgend jaar 

bij jou op de kast 

• Een werkplek omgeven door kunst, geschiedenis en reizigers ;) 

 

MAKE IT HAPPEN 

Je kunt solliciteren door je cv en motivatiebrief te richten aan Arjen van den Hof en deze te sturen naar 

jobs@vondelhotels.com. We checken de sollicitaties regelmatig en nemen z.s.m. contact op. 
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