The BREDA Group
www.bredagroup-amsterdam.com
Stagiair(e) Marketing & Sales
Heb jij affiniteit met sales, digitale marketing, content creatie en sociale media? Wil je alles leren op het gebied
van marketing en sales? Dan zoeken wij jou! Per direct zoeken wij een enthousiaste stagiair(e) die samen met
het team van Marketing & Sales werkt aan de branding van The BREDA Group. Je krijgt de vrijheid om aan te
geven wat jij graag wil leren en wij begeleiden je daarin! Daarnaast krijg je een stagevergoeding, korting bij al
onze restaurants én moet je verplicht de lekkerste gerechten proeven.

Als Stagiair(e) Marketing & Sales werk je samen met het marketingteam van The BREDA Group aan de
marketing- en salesstrategie en het uitvoeren daarvan. Afhankelijk van jouw eigen invulling van de stage,
bestaan je dagelijkse werkzaamheden uit:
o
o
o
o
o
o
o
o

Het in kaart brengen van nieuwe mogelijkheden op het gebied van social media;
Het beheren en updaten van alle social mediakanalen;
Het up-to-date houden van de websites;
Meedenken over het vergroten van de sales en het uitvoeren daarvan;
Coördinatie van samenwerkingen met derden (Deliveroo, Thuisbezorg, UberEats);
Coördinatie van evenementen op locatie;
Het schrijven van teksten voor social media, websites, nieuwsbrieven en promotionele uitingen;
Het ontwikkelen van promotiemateriaal.

Jouw profiel:

o
o
o
o
o
o

HBO werk- en denkniveau;
Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
Een relevante opleiding in de richting van marketing/communicatie;
Kennis van Adobe InDesign, Illustrator en Photoshop is een pre (geen must!);
Leergierig, betrokken en proactief;
En je moet natuurlijk van lekker eten houden!

Wat wij bieden:

o
o
o
o
o
o

Werken bij een dynamisch horecabedrijf met mogelijkheid op een werkplek met veel in-house ervaring
en kennis;
Parttime of fulltime stage (stageduur in overleg);
Een werkplek in het centrum van Amsterdam, aan de Herengracht;
Een ruime stagevergoeding;
Korting bij alle zaken van The BREDA Group;
Een gezellig en creatief team aan collega’s en maandelijkse vrijdagmiddagborrels.

Ben jij de stagiair(e) die ons team komt versterken? Mail dan je cv en motivatie naar jobs@bredagroupamsterdam.com en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!

Herengracht 141-3
1015 BH Amsterdam
+31 (0)20 775 95 45

