
Medewerker Marketing en Communicatie – MANNA & Blue

MANNA – Blue is op zoek naar een medewerker marketing en communicatie voor het MANNA en Blue hotel te

Nijmegen.

De werkzaamheden 

Werken en opzetten van deze afdeling is een echte uitdagende functie.

MANNA heeft de afgelopen jaren naam gemaakt o.a. door het spraakmakende marketingbeleid.

De tone of voice is trendsettend, grootstedelijk, uitdagend en vooral het opzoeken van de grenzen. De komende

jaren zal deze weg voortgezet worden.

Je bent onder andere verantwoordelijk voor de social media, online aftersales, website beheer en overige online

marketing, indoor communicatie, direct mailing, verbeteren interne communicatie, media-activiteiten en

publicaties. Het is een zelfstandige functie die onder directe leiding staat van de directie. Je organiseert de

maandelijkse marketingmeeting en stuurt daarmee ons marketingteam aan bestaande uit een grafisch ontwerper,

tekstschrijver, webdesigners en de fotograaf.

Wat vragen wij van jou?

Wij zoeken een gebalanceerd persoon met stuwkracht. Jij kan instappen in een bestaande situatie en deze je

eigen maken. Je bezit de kracht en de visie om deze voort te zetten met frisse en energieke kijk op de toekomst.

Je bent creatief, durft anders te denken en leeft al achter de horizon. Humor, plezier, loyaliteit en commitment zijn

de kernwaarden van ons bedrijf, dus ook van jou. Wij nemen geen trends over uit de markt, wij creëren ze.

Wij zoeken die persoon die een vanuit kracht en kwaliteit een begeerte kan creëren bij onze (toekomstige)

gasten.

De competenties die behoren bij deze functie zijn:

● Inlevingsvermogen in het bedrijf en de doelgroep en presenteert zich in die lijn

● Grenzeloos creatief.  Begint uit zichzelf en wacht niet af

● Een weg durven te bewandelen die andere vermijden

● Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in ten minste één vreemde taal

● Fatsoenlijk en goede manieren in voorkomen en communicatie

● Tomeloze energie en ongeremd positief

● Legt gemakkelijk contacten, maakt daar efficiënt gebruik van en onderhoud deze ook uitstekend

Wat bieden wij jou? 

Een zeer fascinerende functie in een inspirerende en dynamische werkomgeving met een jong en fris team van

collega’s. Een succesvol concept met toekomstperspectief in een groeiend familiebedrijf.
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Naast de uitdagende functies zoals hier beschreven bieden wij nog veel meer. MANNA en  Blue steken de nek uit

met het loyaliteitsplan. Wij bieden meer dan alleen een goed salaris en een bijzondere werkplek. Denk aan alle

scholing en opleidingsmogelijkheden binnen jouw vak, wij kunnen het regelen voor jou!

Fitnessen bij ons? Wij betalen het voor jou.

Nog meer bijzondere arbeidsvoorwaarden? Vraag naar ons loyaliteitsplan of kom eens op gesprek.

Details van de vacature

Afdeling:

Marketing en communicatie.

Contractvorm:

Parttime arbeidsovereenkomst op basis van circa 24 uur

Werktijden:

overdag in goed overleg mogelijk.

Talenkennis:

Een uitstekende kennis van Nederlandse, Engelse en/of Duitse taal.

Salaris:

Afhankelijk van opleiding en leeftijd. Circa € 1.900,- bruto per maand op basis van 24 uur per week.

Opleidingseisen:

MBO niveau 4/ HBO werk- en denk niveau

Ervaring:

Relevante werkervaring in commerciële branche.

Solliciteren:

Sollicitaties (voorzien van C.V. – Foto – en motivering) evenals vragen, kun je richten

tot MANNA t.a.v. Deborah van Kempen werken@manna-nijmegen.nl
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