Twiske Haven & Jachtclub

Bootje varen – Lekker eten
Stage newsroom manager in de recreatie en events branche
Wij gaan een nieuwe marketing aanpak implementeren voor onze bedrijven Twiske Haven en Tall
Ship Minerva. Deze 2 prachtige evenementen en horecalocaties in Amsterdam/Oostzaan en
Scheveningen bestaan al enkele jaren, maar hebben een (nieuwe) boost in naamsbekendheid nodig.
Wij gooien daarom het roer om en willen actief een eigen newsroom gaan ontwikkelen en beheren.
Op dit moment bepalen we ons gewenste imago/DNA en definieren we onze doelgroepen. Daarna
gaan we door storytelling contact zoeken, onze exposure verhogen en daarmee hopen we extra en
nieuwe klanten aan te trekken en uiteindelijk meer omzet te realiseren. Wil jij ons ondersteunen in
dit traject?
Ingang: per februari/maart 2016
Duur stage: ca 5 maanden (of langer)
Locatie: Twiske Haven (Oostzaan/Amsterdam)
Belangrijke taken tijdens jouw stage zijn:
 Ontwikkelen en beheren van onze newsroom
 Content (verhalen) creëren in tekst, beeld en video
 Monitoren, delen, reageren van/op relevante berichten op internet en social media
 Beheer en verbeteren van onze websites (o.a. met SEO, analytics, etc.)
 Beheer (en toevoegen) van verschillende social media kanalen
 Opzetten en uitvoeren van online (en offline) acties
 Indien nodig ondersteunen in de bootverhuur en/of horeca (iedereen binnen ons team heeft
zijn eigen taken, maar we helpen elkaar allemaal bij drukte).
Gewenste profiel
HBO opleiding (Communicatie, Communication & Multimedia Design, Digitale Communicatie,
Interactieve Media)
Creatief, zelfstandig en initiatiefrijk
Klantgericht, enthousiast en teamplayer
Commercieel denkvermogen
Grote kennis van en affiniteit met social media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.)
Kennis van Wordpress
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal / Beheersing van de Duitse taal (pré)
Affiniteit met events, horeca en/of watersport (pré)
Wat bieden wij?
Een afwisselende baan bij een dynamisch bedrijf
Werken in een prachtige omgeving (het Twiske)
Een stagevergoeding
Mogelijkheid tot meevaren (als verslaggever) met Tall Ship Minerva
Gratis gebruik van electroboten, zeilboten en kano’s in het Twiske
Reacties:
Een sollicitatiebrief met motivatie, foto en cv toesturen aan info@alacartecruises.nl.
t.a.v. Katja Kapteijns. Inlichtingen via 075-684 14 11.
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