
VACATURE 
Stage Marketing & Communicatie 
M / V Fulltime 

Servicedapartments.nl speelt in op de toenemende vraag naar tijdelijke woningen voor business 
travellers. Op het betrouwbare platform vind je zorgvuldig geselecteerde appartementen door heel 
Nederland. Het serviceniveau van een hotel, maar het gevoel van thuis.  

Wat ga je doen? 
Tijdens je stage bij ServicedApartments.nl draai je mee met het Commercial Desk Team en 
ondersteun je direct de Marketing & Communicatie Specialist. Zo houd je je bezig met op de 
websites (boekingsmodules), social media-kanalen en de nieuwsbrieven van de twee labels; 
ServicedApartments.nl en Corporate Housing Factory. Je zal hierbij worden begeleid maar eigen 
initiatief vinden we ook erg belangrijk. Je werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit: 

•   Uploaden van nieuwe appartementen binnen ons boekingssysteem en het onderhoud             
hiervan 

•   Schrijven, opmaken en versturen van nieuwsbrieven             
•   Meedenken over nieuwe (online) mogelijkheden in de markt en andere             

marketingactiviteiten/acties. 
•   Verder ontwikkelen van een Social Media strategie en deze ook uitvoeren door het             

onderhouden en verder uitbouwen van de social media-kanalen; 
•   Hulp bij het ontwikkelen van promotiematerialen             
•   Uitvoeren van een concurrentieanalyse (marktonderzoek)             
•   Assisteren bij dagelijkse (ad-hoc) werkzaamheden             
•   Meewerken aan de organisatie van events en het aanwezig zijn op beurzen.             
•   Bedenken/ schrijven van interessante content voor bijvoorbeeld de blog             

Wie ben jij? 
•   Je volgt een HBO of WO-opleiding richting Marketing, Communicatie of soortgelijke             

studie; 
•   Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt een uitstekende             

beheersing van zowel Nederlands als Engels in woord en schrift. 
•   Je bent flexibel, creatief, zelfstandig en accuraat;             
•   Je hebt kennis van Word, Excel en PowerPoint;             
•   Je hebt enige ervaring met Photoshop             
•   Je kent je weg in de verschillende Sociale Media-kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn,             

Instagram, Pinterest) 
•   Je bent goed in het schrijven van (web)teksten en beschikt over een uitstekende             

beheersing van zowel de Nederlandse en Engelse taal 
•   Kennis van CMS-systemen en Google Analytics is een pré.             
•   Je hebt affiniteit en/ of werkervaring binnen de hospitality sector of travel branche             

Meer informatie over ons en de bedrijfscultuur 
Je komt te werken binnen een jong en dynamisch team waar keihard gewerkt wordt maar ook 
keihard wordt gelachen. Bovendien zit het kantoor op de bovenste verdieping van een gebouw op 
de trendy Zuidas en heb je vanaf je werkplek prachtig uitzicht over Amsterdam. Nog een extra 
reden om te solliciteren! 

Ben je enthousiast? Pak dan deze kans bij een jonge professionele organisatie en stuur je CV met 
motivatie naar Astrid van Zutven: astrid@servicedapartments.nl 
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