C Amsterdam zoekt Stagiaire
Onze horecaconcepten staan voor creatief, dynamisch, divers, toegankelijk, en vooral: lekker eten. Voor
ieder moment van de dag en avond, een relaxte hotspot, zakelijk en privé.
Bij C Amsterdam worden gerechten van hoge kwaliteit geserveerd die op verschillende temperaturen zijn
bereid. Overdag en in de avond kun je bij Bar C terecht voor lunch en snacks. Tijdens events verandert het
restaurant in een borrel waar je geniet van cocktails en muziek.
•••

Taakomschrijving
Vanaf Augustus/September 2018 is C op zoek naar een leergierige, gedreven stagiaire voor onze afdeling
marketing/communicatie & events.
Als stagiair(e) ben je verantwoordelijk voor het relatiebeheer van al onze klanten en zal je je bezig houden
met alle promotionele uitingen van zowel het restaurant als de events van BAUT, C Amsterdam en
Bar/Restaurant Zuid.
Ter ondersteuning van het Sales en Event team, zijn wij op zoek naar een stagiaire die onze drie zaken op
de kaart kan zetten binnen verschillende doelgroepen. Daarbij ben je mede verantwoordelijk voor het
coördineren van evenement-producties en de uitvoering hiervan.
•••

Werkzaamheden

Wij zoeken iemand die

 Bijhouden van de website;
 Bedenken en uitwerken van social mediaacties;
 Opzetten, promoten en operationeel
uitvoeren van diverse evenementen;
 Versturen van mailings;
 Inboeken van reserveringen;
 Voorbereiding en uitvoering van B2B
evenementen o.l.v. Sales Manager;
 Maken van draaiboeken voor kleinere en
grote evenementen;
 Kantoor ondersteuning.


 Woonachtig is (in omgeving van)
Amsterdam;
 Beschikt over HBO denk- en werk niveau;
 Een opleiding volgt in de richting van
marketing/communicatie;
 Communicatief sterk is, zowel mondeling als
schriftelijk (Engels en Nederlands);
 Nauwkeurig en planmatig sterk is;
 Zowel zelfstandig als in teamverband kan
werken;
 Affiniteit heeft met de horeca en
evenementenbranche;
 Een Servicegerichte en leergierige instelling
heeft;
 Kennis heeft van Photoshop & InDesign is
een pré.
•••

Wat bieden wij
Kom je bij ons stage lopen? We hebben een jong en enthousiaste team van collega’s. We bieden je een stage
vergoeding en leuke extra’s. Lijkt dit je een uitdaging? Stuur dan je motivatie en CV naar
werkenbij@c.amsterdam

