Voor de Gaserop Groep zijn wij opzoek naar ondersteuning op onze Sales / Event afdeling. Onder de Gaserop Groep
vallen 3 verschillende restaurants met alle 3 een eigen karakter. Michiel van der Eerde (Chef Kok, Eigenaar en Jurylid
geweest bij Master Chef) runt deze 3 restaurants met veel passie.
BAUT
BAUT is ons ‘moving circus’ en geven we leegstaande panden opnieuw betekenis. Het restaurant vestigt zich altijd
tijdelijk. Begin 2018 hebben we onze prachtige nieuwe locatie op de Spaarndammerstraat in Amsterdam West
geopend.
C Amsterdam
C staat voor Celsius. Het gaat hier om gerechten van hoge kwaliteit die op verschillende temperaturen zijn bereid. Een
plek waar de keuken en de bar elkaar ontmoeten met de Cocktail Connection. Een cocktail met bijpassend gerecht.
Voor ieder moment van de dag en avond, een relaxte hotspot, zakelijk en privé.
ZUID
ZUID is warm en intiem, huiselijk en toegankelijk, voor iedereen op zoek naar kwaliteit in Zuid. Een mix van oud en
nieuw, modern en klassiek, zowel in het interieur als op de kaart.

Wij zoeken stagiaires voor de afdelingen Marketing en
Sales & Events
Functieomschrijving:
Voor onze 3 locaties zijn wij vanaf januari/februari 2019 op zoek naar 3 leergierige, gedreven stagiaires voor onze
afdeling Marketing en Sales & 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 stagiaires
die onze drie zaken op de kaart kunnen zetten binnen verschillende doelgroepen. Daarbij ben je mede
verantwoordelijk voor het coördineren van evenement-producties en de uitvoering hiervan.
Wat ga jij doen?
 Bijhouden van de social media-kanalen en website;
 Bedenken en uitwerken van social media-acties;
 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.

Onze enthousiaste stagiaire:
 Is woonachtig (in omgeving van) Amsterdam;
 Heeft minimaal HBO denk- en werk niveau;
 Volgt een opleiding in de richting van
marketing/communicatie;
 Is communicatief sterk, zowel mondeling als
schriftelijk (Engels en Nederlands);
 Is nauwkeurig en planmatig sterk;
 Affiniteit met de horeca en evenementenbranche;
 Servicegericht en leergierig;
 Kennis van Photoshop & InDesign is een pre.

Wij bieden jou:
We bieden je een super leuke stage binnen een enthousiast team van collega’s, waar je veel van kan leren!
Tevens wordt je regelmatig uitgenodigd om diverse Events bij te wonen. Lijkt dit je een uitdaging? Stuur dan
je motivatie en CV naar: werkenbij@bautamsterdam.nl .

