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Leo op het werk!, Hoofddorp
Marketing
vanaf september 2018 – aantal uren en duur in overleg
www. leoophetwerk.nl
Marketing & Communicatie, Media, Hogere Hotelschool

Wij zijn op zoek naar een enthousiast communicatietalent!
Zijn jou eigenschappen gedreven, initiatiefrijk, creatief en enthousiast? En heb je zin om je handen uit de mouwen te
steken binnen een groeiende en ondernemende organisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wie zijn wij?
Wij zijn Leo op het werk!. Leo staat voor Lekker, Eerlijk en Ongecompliceerd. Als professionele cateringorganisatie
verzorgt Leo op het werk! dagelijks met veel passie en plezier de lunch bij onze opdrachtgevers. Hierbij kun je denken
aan opdrachtgevers als Sony, Rivièra Maison en Pathé. Met onze persoonlijke aandacht en flexibiliteit weten we onze
opdrachtgevers, lunchgebruikers en teamleden elke dag weer te verrassen.
Wat ga je doen?
Als Marketing-coördinator werk je in een klein team van enthousiaste collega’s. Tijdens je stage ga je:
 Ondersteunen bij en verbeteren van de implementatie van de nieuwe huisstijl;
 Opzetten van een intern en extern communicatieplan;
 Actief meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van een nieuwe portal;
 Uitdragen van ons MVO beleid op F&B gebied;
 Ondersteuning van de Formule Manager.
Wat wij jou bieden?
 Ervaring op doen op het gebied van diverse marketing & communicatievlakken;
 Werken in een klein maar gezellig, dynamisch en gedreven team;
 Het ontwikkelen van je communicatie-skills;
 Goede begeleiding en veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
 Ondernemend bezig kunnen zijn in een groeiende organisatie;
 Veel ruimte voor eigen initiatief.
Wie ben jij?
 Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
 Je hebt uitstekende Nederlandse mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 Je bent proactief en communicatief heel sterk;
 Je hebt een groot organisatorisch en analytisch vermogen;
 Je kunt werken met het Microsoft Office-pakket en verschillende online systemen;
 Je toont initiatief, bent flexibel en creatief;
 Wanneer je affiniteit met de Foodservice-wereld hebt, heb je een streepje voor.
Belangrijker nog dan de kwaliteiten van de kandidaat of de kenmerken van de functie vinden wij de klik die de
kandidaat moet hebben met Leo op het werk! en vice versa. Wij staan voor levendig, enthousiast en een tikkeltje
ondeugend. Leo op het werk! zoekt iemand die haar/zijn mannetje weet te staan en die met een kritische blik de
organisatie vooruit wil helpen.
Ben jij voor september 2018 op zoek naar een stage, spreekt deze diverse marketing stageplaats jou aan en vind jij
een lekkere lunch, dagelijks geserveerd door tevreden medewerkers, belangrijk? Reageer dan direct! Stuur je
motivatiebrief en CV naar hrm@leoophetwerk.nl.
Wij kijken uit naar jouw reactie!

