See yourself working here?

Vacature
Marketing Specialist

Marketing Specialist
Op zoek naar jouw nieuwe uitdaging in hospitality? Wij geven je de unieke kans om
Marketing Specialist te worden bij een ambitieus en groeiend bedrijf in de serviced
apartments industrie!
Hoe ziet jouw dag bij ons eruit?
In jouw functie als Marketing Specialist ben jij dagelijks creatief aan het denken over nieuwe
en lopende projecten, bedenk jij geweldige content voor onze websites en socials, en werk
jij samen met verschillende partijen om onze positie in de markt nog beter te maken. Hier
zijn jouw taken kort opgesomd:
•

•

•

Zichtbaarheid en positie – Met jouw oog voor een goed plaatje ontwerp je o.a.
advertenties en persberichten waarmee je positieve reclame voor onze merken
maakt. Daarnaast optimaliseer je onze zichtbaarheid binnen verschillende media
door onze websites up-to-date te houden en de vindbaarheid te perfectioneren.
Externe en interne communicatie – Je zorgt er samen met het team voor dat wij
online optimaal bereikbaar zijn voor onze cliënten. Naast dat je ervoor zorgt dat
onze externe communicatie tiptop is, draag je ook een steentje bij aan de interne
communicatie. Daarmee zorg je ervoor dat iedereen binnen het bedrijf (ook
diegene die op verschillende locaties werken) op de hoogte blijft.
Evenementen en creatieve input – Je helpt met het intern plannen, organiseren en
stroomlijnen van evenementen waar ons team naartoe gaat door het jaar heen.
Hier komen jouw creatieve talenten tot zijn recht tijdens het (mee)ontwikkelen van
o.a. promotiematerialen en berichten via sociale media.

Wie zijn wij?
Wij zijn Corporate Housing Factory, sinds 2013 zijn wij een van de grootste aanbieders van
serviced apartments in Nederland en een van de weinigen die met name zakelijke klanten
bedient. Samen met ons tweede label ServicedApartments.nl, hét boekingsplatform voor
serviced apartments in Nederland, zijn wij een prominente speler in de verhuur van tijdelijke
appartementen aan internationals die voor een korte of langere tijd naar Nederland
komen. Corporate Housing Living is ons derde label waarmee wij internationale cliënten
assisteren om een huurwoning voor de lange termijn te vinden en vast te leggen. Kortom,
met onze drie labels vormen wij een totaalpakket voor elke expat die naar Nederland komt.
Ons zonovergoten kantoor is te vinden op de altijd dynamische Zuidas in Amsterdam, hier
zitten wij samen met een klein maar hard groeiend team! Als Marketing Specialist zit je met
Team Bereik (ons Sales- en Marketingteam) in een van de gezelligste hoekjes van het
kantoor; want als theeleuten een wedstrijd was, dan zou Team Bereik die winnen! Naast dat

er veel met elkaar gelachen wordt, wordt er ook hard gewerkt en verleggen we elke dag
weer samen de grenzen binnen de serviced apartments sector.
Wie ben jij?
De functie van Marketing Specialist is creatief, dynamisch en buitengewoon sociaal. Ietwat
eigenwijze systemen schrik je niet van, en jij bent proactief in het ondernemen van stappen
om een probleem opgelost te krijgen. Daarnaast ben jij en creatieve denker die behoorlijk
kan schrijven en iedereen weet te betoveren met de juiste woorden. Een professionele
werkwijze en benadering zijn hierin key! Om het plaatje compleet te maken beschik je over:
•
•
•

minimaal een HBO-diploma;
zeer goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
ervaring binnen de gastvrijheidssector is een pré.

Wat geven wij terug?
Op basis van een 40-urige werkweek mag je op het volgende rekenen:
• een marktconform salaris;
• reiskostenvergoeding;
• 25 vakantiedagen;
• pensioenopbouw;
• gratis sporten in New Amsterdam (in het kantoorpand);
• een tweewekelijkse massage terwijl je op kantoor bent;
• teamuitjes én VrijMiBo;
• een gezellige en informele werksfeer waarin je veel kunt leren.
Ben je enthousiast geworden?
Grijp dan nú je kans en stuur je CV naar ons via werken@corporatehousingfactory.com!
Heb je vragen over deze vacature? Stuur ons een mailtje via
werken@corporatehousingfactory.com, of bel ons op 088 1169 500.

