Vacature
MARKETING STAGIAIRE (ft)
Bij stadsbrasserie en bar de Utrechter omarmen we de bewoners van de
stad en hun cultuur, muziek en design. Schuif aan voor iconische
gerechten, fijne dranken en mooie gesprekken. Ontdek hoe hedendaags
wordt vervlochten met historie, zakelijke met vrije tijd en stads met de
invloeden van het platteland. Onze keuken volgt het ritme van de dag, van
ontbijt tot late borel, zeven dagen per week. We werken met leveranciers uit
de regio, zoals bakkerij Vroegi n Bunnik en De Brienenshof in Cothen.
‘Sociaal’ en‘ ondernemerschap’ zijn voor ons onlosmakelijk verbonden. Het
zit in ons DNA. Ons pact met Social Impact Factory Utrecht, gevestigd in
hetzelfde pand, is daarvan het bewijs. Samen geven we sociaal
ondernemerschap een podium en helpen we de stad een beetje beter
maken. Normaal Sociaal noemen we dat; no-nonsense goed doen, van de
Utrechter voor de Utrechter.
Wat houdt de functie van Marketing Stagiaire in?
Je werkt nauw samen met de Marketing Manager van De Utrechter. Samen
zorgen jullie ervoor dat De Utrechter op de best mogelijke manier wordt
gepresenteerd, waardoor haar bekendheid en publiek groeien. Wat doe je:
- Online activiteiten als social media en onderhoud van website;
- Produceren van offline materiaal als posters en flyers;
- Organiseren van relevante evenementen (ook in samenwerking met Social
Impact Factory);
- Meedenken en input leveren op de jaarlijkse marketing strategieën en
ontwikkelpunten;
- Indien nodig: meehelpen met de dagelijkse operatie (met name het
aannemen van reserveringen).

Wat vragen wij:
- 3e of 4e jaars student op de Hogere Hotelschool of andere
relevantie studie
- Kennis van Adobe Photoshop/Indesign
- Interesse in Marketing en Communicatie in de horecabranche
- Sterke communicatieve vaardigheden, creativiteit en precisie
- Fulltime beschikbaarheid voor minimaal 6 maanden
Word jij enthousiast van deze vacature? Stuur je CV en motivatie
naar kiki@deutrechter.nl.
Voor meer informatie over De Utrechter, bekijk www.deutrechter.nl.

