
 

Marketing & PR Trainee 

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 & PR stage bij Vondel Hotels iets voor jou!  

Vondel Hotels is een jonge en groeiende onderneming met unieke viersterren hotels in Amsterdam. De 

organisatie is dynamisch en heeft relatief korte lijnen, hierdoor ben je al gauw op beleidsmatig niveau 

betrokken. Het portfolio bestaat nu uit Hotel Vondel met restaurant JOOST, Hotel Roemer, Hotel 

JL№76, de b&nb Herengracht, Hotel De Hallen met restaurant Remise47, Apartments De Hallen en vijf 

short stay appartementen op de Prinsengracht. Hier blijft het niet bij, want er liggen voor 2016 en 2017 

veel meer plannen klaar! 

Samen met de Marketing & PR Manager en Marketing & Design Creative ben jij als trainee 

verantwoordelijk voor alle Marketing, PR en Communicatie activiteiten voor alle hotels, 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. 

De stage is een echte HBO management stage, waar je met gemak aan al je competenties kunt werken.  

We zijn per september 2016 op zoek  naar  een enthousiaste,  gedreven, creatieve  en  nieuwsgierige  

trainee voor minimaal 5 maanden.  Je  hebt  een  serieuze ambitie om de Marketing, PR en 



Communicatie kant op te gaan. Ook ben je communicatief vaardig (je beheerst  de  Nederlandse  en  

Engelse  taal  zeer  goed  in  woord  en  geschrift)  en  ondernemend.  Goede  computervaardigheden 

(office) zijn gewenst. 

 

Herken  jij  jezelf  in  bovenstaand  profiel  en  ben  jij  héél  erg  enthousiast  geworden  van  deze  

functiebeschrijving?  Stuur  dan  je  motivatiebrief  en  CV  naar  Jessica  de  Groot  via  

Jessica@VondelHotels.com. 


