
VACATURE MARKETING ASSISTANT 
 
Omschrijving bedrijf 
Lloyd Hotel & Culturele Ambassade is een trendsettend hotel met kamers van 1 tot 5 sterren, dat haar 
gasten een veilig, gastvrij en inspirerend verblijf in Amsterdam biedt. Het hotel is onlosmakelijk verbonden 
met de Culturele Ambassade en onderscheidt zich van andere hotels door haar functie als platform voor 
mensen uit de creatieve wereld. Het restaurant van het Lloyd Hotel is een bestemming op zichzelf. Ook 
hier komen ambachtelijk meesterschap en conceptuele innovatie samen. Hotel The Exchange is een 
fashion hotel, gevestigd in drie gebouwen aan het Damrak, waarvan de oudste dateert uit de 17e eeuw. 
De kamers zijn door studenten en mode-ontwerpers van het Amsterdam Fashion Institute aangekleed als 
modellen op de catwalk. Het is een populaire bestemming voor stedentrippers. 
 
Wat zoeken wij? 
Voor het verder uitbouwen van de merkidentiteit van het Lloyd Hotel & Culturele Ambassade, Lloyd 
Restaurant, Hotel The Exchange en Café Stock zijn wij op zoek naar een actieve marketing assistant voor 
5 dagen per week. 

Wij zoeken een collega die daadkrachtig en professioneel is en die het leuk vindt in een dynamische 
omgeving te werken. Je bent een ervaren gastheer/vrouw. Je bent gewend om aan meerdere projecten 
tegelijkertijd te werken. Je werkt zelfstandig en proactief. 

Werkzaamheden 
• Gastvrouw/heer bij ontvangsten en (culturele) events 
• Rondleidingen geven door de hotels aan journalisten, bloggers en andere geïnteresseerden 
• Webcare 
• Beheren websites 
• Beoordelen pers- en influencer aanvragen 
• Informatie naar pers versturen, opvolgen en archiveren 
• Productie marketing materiaal 
• Direct marketing: versturen van persberichten, nieuwsbrieven en content mailings 
• Printuitingen en digitaal promotiemateriaal beheren: sourcing, beeldrechten, beheer van graphics en 
copyrights 
• Managementrapporten opstellen aan de hand van Google Analytics over bezoekersaantallen en 
resultaten van betaalde campagnes. 
• Beheren Facebook en Linkedin pagina artistiek directeur 
• Dagelijkse ondersteuning van de afdeling marketing & communicatie 
• Ondersteunen van de Culturele Ambassade bij haar programmering 

Functie eisen 
• HBO werk- en denkniveau 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk) 
• Ervaring in de culturele sector is een pré 

Vaardigheden en persoonlijke eigenschappen 
• Communicatief sterk 
• Scherp oog voor detail 
• Hands-on mentaliteit 
• Nauwkeurig 
• Resultaatgericht 
• Goed in samenwerken 
 
Interesse? 
Heb je interesse in deze functie? Stuur je CV en motivatie naar werken@lloydhotel.com t.a.v. Mw. Evelyn 
Storm. 
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