Marketing Trainee INK Hotel Amsterdam –
MGallery
Hoe klinkt dit: social media checken tijdens werktijd, thema feesten organiseren en contact onderhouden met
belangrijke journalisten. Dit, en nog veel meer, is wat je kunt verwachten van deze stageplek.
THE SCRIPT

In deze functie werk je nauw samen met de Marketing Manager en ondersteun je haar in alle dagelijkste
taken. Samen brengen jullie het verhaal en concept van INK tot leven op iedere mogelijke manier. Het
Commerciële team is een hecht team van 5 personen, hierdoor is jouw aandeel van groot belang en krijg je
taken met veel verantwoordelijkheid. Tijdens deze stage leer je alles over marketing, communicatie, branding
en events voor een premium lifestyle hotel. Onze marketing uitingen richten zich zowel op internationale
gasten maar voor een heel groot deel ook op de lokale markt. Je zal dus ook veel werken met prominente
Nederlandse media titels en hippe Amsterdamse bedrijven.
Jouw voornaamste taken zijn:
•
Assisteren met fotoshoots (zowel van influencers en merken als foto’s voor ons nieuwe restaurant
menu)
•
Creeren van Social Media content voor de kanalen van INK Hotel en PRESSROOM, je bedenkt post
ideeen, maakt beelden op en schrijft teksten.
•
Websites onderhouden en updaten (zowel onze eigen websites als websites van OTA’s en partners).
Je bent hierbij verantwoordelijk voor het schrijven van teksten en updaten van informatie.
•
Pers en influencer aanvragen afhandelen
•
Assisteren bij het maken van maandelijkse rapportages
•
Promotie materiaal maken zoals flyers, menukaarten en brochures.
•
Assisteren bij het organiseren en promoten van evenementen zoals onze maandelijkse Bottomless
Brunch, jaarlijks PINK event rondom Pride Week en verschillende pers evenementen. Je wordt van
begin tot eind betrokken bij deze evenementen: het brainstorm proces, interne communicatie,
onderhouden van contact met partners, promotie via PR/Social Media/online/print/etc, operationele
uitvoering van het event en de after sales.
IETS MEER OVER ONS

Hotel Amsterdam – MGallery is een luxury lifestyle hotel dat haar naam dankt aan de historie van het pand.
Als voormalig hoofdkantoor van krant ‘De Tijd’ was ons gebouw de plek waar verhalen ontstonden, werden
geschreven en uiteindelijk werden gedrukt in inkt. Deze rijke historie komt nu tot leven in ieder detail in de 149
kamers, 2 meeting zalen en restaurant & cocktailbar PRESSROOM. INK Hotel is onderdeel van de MGallery
Hotel Collection, een premium merk van de Accor Group.
TICK THE BOX!

Voor deze functie zoeken we iemand die zelfstanding kan werken, oog voor detail heeft en goed kan
multitasking. Daarnaast ben jij:
Vloeiend in Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift.
Beschikbaar voor minstens 5 maanden
Beschikbaar vanaf juli, augustus of september 2021
In de laatste fase van je HBO studie in de richting van Hospitality Management, Marketing of
Communicatie.
WAT KRIJG JE VAN ONS?

Als je het INK team komt versterken zijn dit je rewards:
Een stagevergoeding van €500 per maand
Be The Guest voucher om zelf een keer in INK Hotel Amsterdam te overnachten met alles erop en
eraan
-

Om een goed beeld te krijgen van het hele hotel mag je cross-trainen op iedere afdeling

-

Korting bij Accor hotels in de Benelux en UK, ook voor friends & family!

SOUNDS GOOD?

Zie jij jezelf wel een stempel zetten binnen INK Hotel Amsterdam? We zien graag je CV en motivatie
tegemoet! Je mag deze mailen naar Takka Bartels van onze Talent & Culture afdeling via h1159hr1@accor.com.
Heb je nog een vraag of wil je meer weten? Stuur haar dan een mail of bel op 020 555 1 704.

