
JOB ALERT 

Solliciteer nu bij Nicky van Westenbrugge,

office@hotelparkzicht.nl met jouw motivatie en CV. 

Marketing
Manager

Actief bijdragen in het vertalen van strategie in competitieve jaardoelen en 3-
jaarsdoelen voor ieder merk/locatie voor het zekerstellen van het realiseren van
financiële groei 
Brand Development - Ontwikkelen en bewaken van de (nieuwe) huisstijlen voor de
diverse bedrijven  
Beheren van de verschillende websites en optimaliseren boekingsproces 
Aansturen en begeleiden van het marketingteam 
Employer Branding / interne communicatie ism de office manager 
Actieve samenwerking met de eventmanager voor marketingevents 
Actief onderhoud en connecties met de pers. Het uitschrijven en uitsturen van
persberichten 
Opening strategieën, strategische marketing en content marketing 
Online & Offline campagnes opzetten, uitvoeren, analyseren en evalueren 
Actieve Recruitment ism office manager door gebruik te maken van marketingtools  
Designen, plannen en uitvoeren van diverse marketingactiviteiten 
Bewerken, ontwikkelen en onderhouden van de menukaarten van de restaurants 
Continue evalueren van interne en externe data om groeikansen te benutten 
Een goed zicht en kennis behouden van je doelgroepen, je segmenten en de personas
om zo relevante en financieel aantrekkelijke manieren te kunnen inzetten deze te
bereiken. 

Wij zoeken een Marketing Manager voor ons groeiende bedrijf! 



Solliciteer nu bij Nicky van Westenbrugge,

office@hotelparkzicht.nl met jouw motivatie en CV. 

Marketing
Manager

MARKETING MANAGER

Je hebt minimaal 4 jaar ervaring in
een soortgelijke functie 
HBO of WO niveau in marketing,
Hospitality Management,
commerciële economie of
vergelijkbaar 
Je beheerst de Nederlandse en
Engelse taal uitstekend (zowel in
woord als geschrift) 
Je bent bekend en kan idealiter
werken met programma’s als
indesign en photoshop 
Ervaring in / affiniteit met de hotel-
restaurant industrie 
Gestructureerd, analytisch en werkt
doelmatig

Werkweek van 30 tot 38 uur per week
Vrijheid om zelfstandig te werken en
je werkmoment in te delen 
Een fijne motiverende werksfeer in
een groeiend bedrijf 
Marktconform salaris wat past bij
jouw kennis, kunde en ervaring
25 vakantiedagen 
Wij zorgen voor een ruim bureau, een
laptop met de juiste programma’s. 
Doorgroeimogelijkheden; Cursussen
en trainingen volgen behoort ook tot
de mogelijkheden. 
Een gezellig team met veel jonge
gedreven medewerkers 
Ennuh…, als hospitality organisatie
hoeven we je vast niet te vertellen
dat wij wel weten wat een goed
personeelsfeestje is!  

WAT KRĲG JE ER VOOR?  

mailto:hello@beehospitality.nl

