Vacature Marketing & Events
Per januari 2023
De Clipper Stad Amsterdam is 76 meter lang en heeft 31 zeilen met een totale oppervlakte van maar
liefst 2200 vierkante meter. Het schip kan geboekt worden voor een bedrijfsevenement, luxe cruise of
een oceaanoversteek. Het Rederijkantoor is gevestigd in het hoofdkantoor van Randstad in Diemen.
Een klein team van 7 personen verzorgt van daaruit de ondersteuning van de scheepsorganisatie op
het gebied van Sales, Marketing, HR, Logistiek en Financiën.Ter aanvulling zoeken wij een collega
Marketing & Events.
Taken:
- optimaliseren en beheren van de website en sociale mediakanalen
- teksten schrijven voor onze website, brochures, flyers en overige media
- ontwikkelen en uitzetten van digitale marketingcampagnes (o.a. nieuwsbrieven, advertorials,
persberichten, brochures)
- aangaan en onderhouden van relaties met influencers en het opzetten van samenwerkingen
- ondersteuning van het event team in de voorbereiding van zakelijke en pers-events
- incidentele projecten (zoals beurzen, bijeenkomsten en klanten acties)
- uitvoeren van marktonderzoek en research voor onze reizen (o.a. nieuwe bestemmingen)
Heb jij een aantal jaar relevante werkervaring en herken je jezelf in onderstaande kenmerken?
Reageer dan voor 1 november en maak dit jaar nog onderdeel uit van dit gezellige team!
Wij zoeken:
- iemand met een aantal jaar werkervaring in de marketing en/ of event management
- een communicatief sterk en sociaal vaardig persoon
- iemand die zelfstandig en efficiënt kan werken en goed prioriteiten kan stellen
- iemand met een uitstekende kennis van de Engelse taal in woord en schrift
- een goede tekstschrijver (voor onze reisbeschrijvingen en website)
- ervaring met InDesign/Photoshop/Illustrator is een pre
- ervaring met zowel SEA als SEO
- bij voorkeur iemand die affiniteit heeft met de scheepvaart en/ of zeilvaart
Wij bieden:
- een uitdagende en afwisselende baan voor 24 uur per week (in overleg)
- een jaar contract
- een internationale werkomgeving
- een baan in een klein enthousiast en gezellig team
Heb je interesse?
Stuur dan jouw sollicitatie en CV vóór 1 december 2022 naar work@stadamsterdam.nl
ter attentie van Babette Vriezen of bel +31 (0)643064195.

