Vacature Stage Marketing/Events
Voor onze marketing afdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste en proactieve
stagiair(e) Marketing/Events.
Als stagiair(e) marketing/events zorg jij ervoor dat alles achter de schermen goed geregeld wordt.
Je bent het visitekaartje van ons bedrijf en zorgt ervoor dat alles tot in de puntjes geregeld is.
Je bent medeverantwoordelijk voor het klantcontact, het opstellen van offertes, het bijhouden
van de evenementenkalender, het werven van nieuwe evenementen en de communicatie zowel
in- als extern.
Waar kom je te werken?
Best Western Plus Hotel Haarhuis is een fullservice stadshotel, gelegen middenin het centrum van
Arnhem en onderdeel van de EHM Group. Met 124 kamers, 9 vergaderzalen, een lounge, restaurant
en bar is Hotel Haarhuis één van de grootste hotels in Arnhem. De komende jaren zal Hotel Haarhuis
volledig verbouwd en gemoderniseerd gaan worden. Wat allerlei mogelijkheden biedt voor nieuwe
projecten. Naast Hotel Haarhuis, ben je bij deze stage ook werkzaam bij de Koepel gevangenis in
Arnhem. De Koepel gevangenis is de nieuwste aankoop van de EHM Group en zal de komende tijd
ingezet gaan worden als evenementen locatie.
Voor ons marketing team zijn wij daarom doorlopend opzoek naar een stagiair(e) Marketing/Events.
Taken
Je takenpakket zal o.a. bestaan uit:
• Content bijhouden (tekst+foto) op diverse websites
• Zelfstandig bedenken van promoties
• Content creatie voor t.b.v. social media
• Opmaken van nieuwsbrieven
• Opmaken van promotioneel materiaal
• Relatiebeheer
• Opstellen van offertes
• Draaiboeken maken
• Zelfstandig presentaties opstellen
• Contact onderhouden met leveranciers ter voorbereiding van een event
• Uitvoeren van diverse ondersteunende werkzaamheden tijdens een event
Wie zoeken wij?
• Je volgt een MBO niveau 4 of HBO opleiding richting event-, marketing of vrijetijdsmanagement;
• Je hebt affiniteit met de horecabranche;
• Je bent enthousiast en pro-actief;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• Je bent creatief en een doener
• Je hebt affiniteit met social media
• Je bent goed onderlegd zowel in het Nederlands als in het Engels;
• Ervaring met Photoshop en/of Indesign is een pré
• Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je bent minimaal 5 maanden beschikbaar;
• Start in februari of september
Wil jij alle kneepjes van het vak leren? Stuur dan je motivatie brief en cv naar
sollicitatie@hotelhaarhuis.nl t.a.v. Laura Winters.

