
VACATURE

Marketing & Communication Specialist 
M / V | 36-40 uur per week 
Corporate Housing Factory, opgericht in 2013, is een van de grootste aanbieders van 
serviced apartments in Nederland en een van de weinigen die uitsluitend zakelijke 
klanten bedient. Samen met haar tweede label ServicedApartments.nl, hét 
boekingsplatform voor serviced apartments in Nederland, is Corporate Housing Factory 
een prominente speler in de verhuur van tijdelijke appartementen aan internationals die 
voor een opdracht naar Nederland komen. Het team bestaat inmiddels uit meer dan 30 
medewerkers en is nog steeds aan het groeien.   
  
Wat ga je doen? 
Als Marketing & Communication Specialist draai je mee met het Commercial Desk Team 
en ondersteun je direct de Marketing & Communicatie Manager. Je helpt met het 
ontwikkelen van marketingmateriaal die zowel de interne als externe communicatie 
faciliteren en helpt bij het maken van de vertaalslag van de bedrijfsdoelstellingen naar 
een volledige online marketingstrategie.  

Je werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit: 
  
• Helpen bij het optimaliseren van de websites, (online) campagnes en de app 
• Het ontwerpen van een breed scala aan marketing- en communicatiemiddelen zoals 
promotiemateriaal, nieuwsbrieven intern/extern, schrijven van online content, 
presentaties en video 
• Meedenken over nieuwe (online) mogelijkheden in de markt en andere 
marketingactiviteiten/acties. 
• De creatie en publicatie van content voor de social mediakanalen en het verder 
ontwikkelen van de social mediastrategie 
• Het uploaden van nieuwe appartementen binnen ons nieuwe boekingssysteem en het 
onderhoud hiervan 
• Meewerken aan de organisatie van events  
• Assisteren bij dagelijkse (ad-hoc) werkzaamheden 
• Samenwerken met externe partners 

Wie ben jij? 
Je bent een proactieve, startende marketing & communicatiespecialist die zowel 
operationeel als op strategisch niveau mee kan denken. Je bent creatief en vindt het 
leuk om actief mee te werken aan het vergroten van onze online aanwezigheid.  

Verder vragen we: 

• Een afgeronde hbo/wo-opleiding richting Marketing, Communicatie of soortgelijke 
studie; 
• Goede communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing van zowel 
Nederlands als Engels in woord en schrift. 
• Redactionele vaardigheden en gevoel voor de juiste tone-of-voice 
• Ervaring met SEO is een pré 
• Enige ervaring met Photoshop en Wordpress 
• Social media skills 
• Een hands on mentaliteit  
• Affiniteit en/ of werkervaring binnen de hospitality sector of travel branche 
  
Meer informatie over ons en de bedrijfscultuur 
We bieden een afwisselende baan binnen een jong en enthousiast team. We werken 
keihard maar er wordt ook keihard gelachen. Elke vrijdag organiseren we dan ook een 
vrijdag middag borrel om met elkaar de week af te sluiten. Bovendien kom je te werken 
op de altijd dynamische en trendy Amsterdamse Zuidas. Nog een extra reden om te 
solliciteren! 
  
Ben je enthousiast? 
Pak dan deze kans bij een jonge professionele organisatie en stuur je (creatieve) CV met 
korte motivatie naar Eva Valkhoff: e.valkhoff@corporatehousingfactory.com 
  


