
 

 

Social Media Expert (m/v) - fulltime   
Word jij onze nieuwe Social Media Hero? 

 

Vondel Hotels groeit en opent de komende jaren veel nieuwe hotels en restaurants! Wij zoeken een 

echte social media goeroe die gaat helpen om nieuwe en bestaande locaties van Vondel Hotels flink 

onder de aandacht te brengen!  

 

De socialmediakanalen van Vondel Hotels worden jouw domein! Als Social Media Expert ben jij een 

creatieve alleskunner. Geen saaie Facebookadvertentie, maar smashing campagnes. Twitter? 

Instagram? Jij weet als de beste hoe je deze kanalen moet inzetten. Je gaat geheel zelfstandig aan de 

slag met het beheren van de socialmediakanalen onder supervisie van de Marketing & Communicatie 

Manager. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de online doelstellingen in het SMM-plan. Je 

werkt nauw samen met het Marketing & Communicatieteam om nieuwe strategieën uit te zetten, 

campagnes op te zetten en ideeën voor content te bedenken. Daarnaast monitor en rapporteer je 

resultaten, schrijf je blogartikelen, voer je webcare uit en breng je het Marketingteam constant op de 

hoogte van trends en ontwikkelingen op de markt. Jij snapt als geen ander welke look & feel de kanalen 

nodig hebben en weet dit aan de hand van de juiste content en storytelling over te brengen. Regelmatig 

ben jij in onze hotels en omgeving te vinden om content (fotografie, video) te verzamelen. In deze rol 

is het van belang dat je de interactie met verschillende doelgroepen aangaat en weet je precies waar 

je ze kunt vinden! 

 

Ben jij  

 

 Creatief en kan jij de meest gave content en opvallende social media campagnes bedenken;  

 Iemand met relevante werkervaring in een soortgelijke functie;  

 Sociaal en communicatief sterk;  

 Iemand met kennis van SEO;  

 Een échte team player;  

 Iemand met oog voor design;  

 Fotografie, video en photoshop minded;  

 Iemand die zeer resultaatgericht en nauwkeurig te werk gaat;  

 Iemand met gevoel voor humor;  

 Iemand met uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;  

 In het bezit van een afgeronde opleiding in de richting van Communicatie, Media en/of 
Marketing.  



 

 

 

Dan is deze functie jou op het lijf geschreven!  

 

Naast een te gekke werkplek en marktconform salaris, bieden wij:  

 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels;  

 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling;  

 Collectieve bedrijfsfitness;   

 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werkt woont; 

 Interne en externe trainingsmogelijkheden;  

 Een geweldige werkplek omgeven door kunst. 
 

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

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

solliciteer snel! En wie weet verwelkomen wij jou binnenkort op ons hoofkantoor in de Houthavens in 

Amsterdam met stunning uitzicht op het IJ. Een te gekke plek dus voor een vrijmibo!  

Sollicitatieprocedure  
Je kunt solliciteren door je cv en motivatiebrief te sturen naar jobs@vondelhotels.com. Voor meer 
informatie over deze functie kun je contact opnemen met Commercial Director Tim Phaff: tel. 020-
5150475.   
 

Meer informatie over jouw 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 portfolio 

bestaat uit: Hotel Vondel met restaurant JOOST, Hotel Roemer, Hotel JL Nº 76, Hotel De Hallen met 

restaurant Remise47, Apartments Prinsengracht, Apartments De Hallen, de Jonker Urban Studios & 

Suites, Hotel Monastère Maastricht (2018), Café Louis (2018), Hotel van de Vijsel (2018), Café Woodz 

(2018), Hotel Mercier (2018), Café Ons Huis (2018), Hotel Pontsteiger (2018), Café Pontsteiger (2018), 

Hotel Geldersekade (2019).  

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 


