
VACATURE  ‘MARKETING MANAGER’

De Foodhallen (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) en Kanarie Club zijn twee unieke 
concepten waar samenkomen en diversiteit centraal staan. Wij staan voor ‘next generation 
hospitality’: Je kunt bij ons eten, werken, drinken én dansen. Foodhallen is een 
experience, voor ieder wat wils. We got you! We vinden het belangrijk dat onze gasten een 
toffe tijd beleven, daarom bedenken we altijd frisse, creatieve manieren om met onze gast te 
‘connecten’; vóór, tijdens en ná hun bezoek. Bij de Foodhallen en Kanarie Club doen we 
dingen nét een beetje anders. We zijn jong en kleinschalig, maar hebben veel ambitie! We 
zetten in op groei en zien ons team graag meegroeien. Met de Kanarie Club, Foodhallen en 
een frisse blik op de toekomst werd het de hoogste tijd om op zoek te gaan naar jou, onze:
           
Marketing Manager (38 uur – fulltime)

Wat wij van jou verwachten:

Als marketing manager neem je het voortouw en denk je 
strategisch mee met onze marketingcampagnes en 
-activiteiten. Je snapt waarvoor we staan en wie onze 
doelgroep is. Het liefst bén jij onze doelgroep, maar even 
belangrijk is dat jij je in onze doelgroep kunt verplaatsten. 
En je weet als geen ander hoe je die kunt bereiken, infor-
meren, binden en inspireren. 

Het bedenken van campagnes en activiteiten doe je niet 
alleen, maar samen met een creatief team en onze 
bedrijfsleiders. Wel ben je verantwoordelijk voor de 
doorvertaling van onze campagnes en activiteiten naar een 
creatieve communicatie. Deze communicatie gebeurt 
grotendeels online. Je bent dan ook een pro in social 
media en weet welke tools en trends op welk moment in te 
zetten om onze kanalen verder te laten groeien (hetzij 
autonoom, via samenwerkingen met influencers en/of 
andere platforms etc). 

Je bent niet alleen verantwoordelijk voor de content 
kalender, maar je coördineert ook de content-creatie voor 
diverse on- en offline kanalen in de vorm van video, 
fotografie en tekst. Met de betrekking tot de 
marketingactiviteiten op locaties, zijn bedrijfsleiders 
verantwoordelijk voor de uitvoering, maar is het aan jou 
dat ze in lijn li�en met wie we zijn en wat we willen 
uitstralen. Je bent dus zowel on- en offline 
verantwoordelijk voor onze identiteit, huisstijl en tone of 
voice.



Kortom, dit is wat jij gaat doen: 
 
 Je ontwikkelt strategische marketing- en communicatieplannen om de juiste    
 doelgroepen te bereiken, inspireren en te binden;

 Je bent eindverantwoordelijk voor alle communicatiekanalen, zowel online als    

 offline;

 Je bent verantwoordelijk voor de content kalender;

 Je zorgt voor de coördinatie van de content-creatie mbt video, foto en tekst voor   
 onze kanalen; 

 Je bewaakt onze identiteit, huisstijl en tone of voice;

 Je zorgt voor interne afstemming met onze bedrijfsleiders en stands rondom onze   
 marketingplannen;

 Je onderhoudt contacten met influencers en pers.

Dit ben jij

 HBO werk- en denkniveau, afgeronde opleiding in marketing en/of communicatie;

 Twee tot vijf jaar ervaring in de (online) marketing en communicatie;

 Liefde voor de horeca. Aantoonbare horeca affiniteit is dus een vereiste;

 Je hebt strategisch en conceptueel denkvermogen. Ook in staat om concepten te   
 vertalen naar uitingen en uitwerkingen;

 Een aanpakker die het leuk vindt om samen met collega’s resultaten te behalen.   

 Een teamplayer die mensen mee kan nemen in denkwijze en uitvoer;

 Sterk verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandig en in staat om prioriteiten te stel len;

 Oog voor detail en mooi beeld;

 Ervaring in Adobe CS en marketing schedule tools;

 Communicatief sterk (NL/ENG); in woord en schrift;

 Woonachtig in de omgeving Amsterdam, Rotterdam of Den Haag (je bent ook    
 bereid te reizen).

Dit krijg je van ons;

 Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Nederlandse Horeca Gilde;

 Starten eerst met een 1 jaar contract;

 Diverse ontwikkelingsmogelijkheden – wij helpen jou hierbij d.m.v. diverse trainingen
 /cursussen;

 Een zeer dynamische en uitdagende werkomgeving, waarbij je de vrijheid en 
 mogelijkheid krijgt om mee te denken over het verbeteren van onze dienstverlening   
 (graag zelfs!).

 Salarisindicatie : € 2600 - € 3200 bruto  p/m (afhankelijk van werkervaring)

Interesse?

Spreekt bovenstaand jou aan én voldoe je aan bovenstaande eisen?
Laten we een (virtueel) kopje koffie (of thee) doen en kennis maken! 
Mail jouw C.V. naar hr@halte3.nl


