Werken bij ’t Noorden
Stagiair Marketing
’t Noorden (van Aalten) is een gemoedelijk familiebedrijf. ’t Noorden is
gastvrij, gezellig en warm. Niet in de laatste plaats dankzij haar
medewerkers. ’t Noorden is een plek waar je iets kan eten, waar je je
verjaardag kan vieren, je bruiloft of een vergadering kan geven. Bij ’t
Noorden is alles lekker normaal en voel je je thuis! Zowel als gast als medewerker!
Op het moment telt ‘t Noorden rond de 50 medewerkers, bestaat het uit 5 zalen en een restaurant. Vanwege
het verder aanscherpen én uitbouwen van onze huidige concepten zijn we voor het marketing & communicatie
team per direct op zoek. We zijn op zoek naar een creatieveling met passie voor de horeca. Restaurants
bezoeken beschouw jij als je hobby en jij bent degene die als eerste een foto van je bord maakt. Geen enkele
gang mis jij op je story. Naast dat je niet van je telefoon af te slaan bent, maak jij mensen hongerig met het
schieten van plaatjes.
’t Noorden reserveert een tafel voor iemand deze capaciteiten:
✓ Je bent een influencer in de dop.
✓ Je kent alle trends op het gebied van social media & food.
✓ Je hebt ervaring met (food)fotografie.
✓ Je volgt een creatieve hbo-opleiding in de richting Marketing, Communicatie, Branding of Styling.
Studie in de richting van communicatie/media/marketing/hospitality.
✓ Je bent creatief en kan goed in concepten denken.
✓ Je hebt ervaring met het volledige Adobe-pakket.
✓ Je hebt een goed oog voor beeld kan zelfstandig content schieten.
✓ Geen spellingsfout glipt er bij jou doorheen.
Wat ga je doen?
✓ Het maken van een volledige contentplanning.
✓ Het fotograferen en bewerken van content.
✓ Het bedenken van inhakers of kansen voor concepten.
✓ Het maken van analyses en rapportages van de online (social) kanalen.
✓ Schrijven van verschillende soorten berichten voor meerdere doelgroepen: nieuwsbrief, social media,
interview, biografieën etc;
✓ Bedenken en creëren van online content;
✓ Websites bijhouden;
✓ Ondersteunen bij evenementen en activiteiten;
✓ Eigen inbreng/interesse
Wat bieden we jou?
✓ Een afwisselende en leerzame stage;
✓ Een duidelijk en helder inwerkprogramma, zodat je weet wat je van ons kunt verwachten en
andersom;
✓ Interessante workshops (vakinhoudelijk en persoonlijke ontwikkeling);
✓ Een goede werksfeer in een gezellig horeca team
✓ De Beste Leermeester Horeca 2019/2020
✓ Nummer 5 Beste Leerbedrijf Horeca 2019/2020
✓ Gezellige personeelsborrels en personeelsfeesten
Zie jij het wel zitten bij en met ’t Noorden? Stuur dan even een mail naar administratie@het-noorden.com |
Wij ontvangen graag jouw CV, motivatie en portfolio. Zodra wij jouw sollicitatie binnen hebben, ontvang je van
ons een bevestiging.

