
 

 

Marketing & Communication Stagiair(e) 
Ben jij een echte social media fan, kun je goed schrijven, ben je energiek, creatief en weet je van 

aanpakken? Heb jij de ambitie om na je studie de Marketing, PR of Communicatie kant op te gaan? En 

wil je nu, tijdens je managementstage, proeven hoe het is om op zo’n afdeling te werken? Dan is de 

Marketing & Communication stage bij Vondel Hotels iets voor jou! 
 

Wie zoeken wij? 
Samen met de Marketing & Communication Manager, Marketing & Design Creative en Online Content 

Creator ben jij als stagiair(e) verantwoordelijk voor alle Marketing, PR en Communicatie activiteiten 

voor alle hotels, cafe’s, restaurants en appartementen van Vondel Hotels. In deze stage kun je al je 

creativiteit en inspiratie de vrije loop laten. Tot jouw dagelijkse werkzaamheden behoren onder meer: 

 Actief beheer van alle Social Media kanalen, zoals Facebook, Twitter en Instagram; 

 Aanvragen van pers en bloggers behandelen en inplannen; 

 Meedenken, ontwikkelen en uitvoeren van leuke promoties, acties en marketingcampagnes; 

 Meedenken en opzetten van communicatie-uitingen, zoals flyers, nieuwsbrieven en brochures; 

 Drukwerk coördinatie; 

 Het schrijven en opmaken van teksten voor de website en andere distributiekanalen in een 

Content Management Systeem (CMS); 

 Meedenken en meewerken aan de vergroting van de naamsbekendheid van Vondel Hotels; 

 Creëren en bewerken van afbeeldingen, advertentieteksten en foto’s voor gebruik op de 

websites en gerelateerde marketingcampagnes. 

 

Wij bieden wij jou? 
Naast een te gekke stage en stagevergoeding, bieden wij 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels;  

 Collectieve zorgverzekering;  

 Collectieve bedrijfsfitness;  

 Interne doorgroeimogelijkheden; 

 Een geweldige werkplek in een modern kantoor in de Amsterdamse Houthavens. 

 

  



Meer informatie over je werkplek  

Vondel Hotels is een unieke collectie hotels, short stay appartementen en restaurants. In deze collectie 

is de hand van hotelier en eigenaar Arjen van den Hof altijd zichtbaar. Zijn werkwijze is even eenvoudig 

als fenomenaal. Hij versmelt krachtig interior design met een zelfgekozen collectie hedendaagse kunst, 

waarbij de historische karakteristieken van de panden zorgvuldig behouden blijven. Voeg daar de 

perfecte service door toegewijd personeel aan toe en het succes van dit exclusieve collectief is 

verklaard. Vondel Hotels is als een tweede thuis voor zowel zakelijke als leisure gasten. Het 

servicekantoor, gelegen in de Houthavens van Amsterdam, ondersteunt de hotels met de afdelingen 

Accounting, Reserveringen, Groups & Events, Human Resources, Sales, Marketing & Communication 

en Revenue. In totaal zijn er zo’n 40 medewerkers op het service kantoor werkzaam. Het portfolio 

bestaat uit:  

 

Hotels: Hotel Vondel, Restaurant Joost, Hotel Roemer, Hotel JL Nº 76, Hotel De Hallen, Café Remise47, 

Hotel Monastère Maastricht, Café Louis, Hotel Mercier, Café Ons Huis,  Hotel van de Vijsel, Café Woodz, 

Hotel Pontsteiger, Café Pontsteiger, Apartments Prinsengracht, Apartments De Hallen, B&NB 

Herengracht, de Jonker Urban Studio’s & Suites. 

 

Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Wil jij werken voor een groeiende collectie van 

unieke hotels? Dan is werken bij Vondel Hotels iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel! 

Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com! 

 

 

 
 


