Medewerker sales & marketing
Per september/oktober komt er een prachtig plekje vrij binnen de afdeling Sales & Marketing.
Even voorstellen
Rebel Horeca Groep is een dynamische horecaorganisatie. Je vindt de restaurants op verschillende locaties in
Leiden (FREDDY*S Gastrobar, Einstein, Buddhas, Pakhuis, Aperitivo, Grand Cafe Van Buuren en De Bruine
Boon) en Amsterdam (Mama Kelly en hidden). Stuk voor stuk unieke zaken met een geheel eigen karakter.
Met één gemeenschappelijke deler: gastvrijheid. Zeven dagen per week staan wij op alle locaties voor je klaar.
Van het eerste kopje koffie bij het ontbijt, tot aan dat ene laatste drankje na een uitgebreid diner.
Over de rol
Met een jong en ambitieus team wordt alles wat enigszins met communicatie te maken heeft hier in goede
banen geleid. Van de interne communicatie tussen de verschillende restaurants binnen de Rebel Horeca
Groep tot aan het informeren van (potentiele) gasten, en van het verwerken van aanvragen tot het opstellen
en uitvoeren van de online en offline marketing. Het Sales & Marketing Team regelt het allemaal.
In een heerlijk informele werkomgeving help je onze gasten op een gastvrije, energieke en professionele
manier. Het maken en wijzigen van (groeps)reserveringen, het behandelen van exclusieve aanvragen of
evenementen en de feedback van gasten serieus en met liefde beantwoorden. Zomaar wat alledaagse taken
die wellicht jou straks te wachten staan.
Je start de dag met een serieus goede kop koffie (je werkt immers binnen een horecabedrijf!) en checkt de
mailboxen van de verschillende restaurants. Je verwerkt de aanvragen, beantwoordt de mails en reageert op
de feedback van de gasten. Natuurlijk worden alle reserveringen zorgvuldig verwerkt en je communiceert dit
met de betreffende zaken.
Daarnaast draag je zorg voor de voorbereiding van diverse evenementen, en ben je tijdens de events
aanwezig als aanspreekpunt. En rots in de marketingbranding. Daarover gesproken: je houdt je ook volop
bezig met onze social media-kanalen, de promoties van deze berichten en de strategie van onze online
zichtbaarheid per zaak. Van nieuwsbrief tot studentenkrant: zowel online als offline zorg jij voor
zichtbaarheid.
Natuurlijk ben je op de hoogte van de laatste trends binnen de branche, en bedenk je graag creatieve
concepten. Bovendien is ervaring in de horeca een ouderwetse pré, en ben je woonachtig in de omgeving van
Leiden.
Wat bieden wij jou?
- Een vast salaris / stage vergoeding
- Je werkt voor deze rol afwisselend op kantoor, op de diverse vestigingen en vanuit huis.
- Personeelskorting bij alle restaurants van de Rebel Horeca Groep
- Gratis sporten met je collega´s bij Lucky Gym (boksen) & Renaldo (personal trainer) & Namaste Yoga
- Collectieve zorgverzekering via Zorg & Zekerheid met voordelen en extra’s
- Wisselende personeelsacties
- Personeelsfeesten
Word jij onze nieuwe collega?
Je kunt op deze vacature reageren door een je CV + motivatie te sturen naar sales@rebelhoreca.nl Geef ook
aan per wanneer je beschikbaar bent. Tot slot: wij zijn flexibel. En gaan er vanuit dat jij dat ook bent. Laat ons
weten op welke dagen je beschikbaar bent. En op welke tijden. Dan kunnen we samen de uren in gaan vullen.

