
VACATURE TEKSTSCHRIJVER 
 
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, het 
restaurant en Hotel The Exchange zijn wij op zoek naar een tekstschrijver voor 2 dagen of 4 middagen per 
week. 

Wij zoeken een collega met een vlotte pen die heldere teksten kan schrijven in zowel Nederlands als 
Engels. Je bent je bewust van ontwikkelingen in de kunst, cultuur en vindt een hotel als context 
interessant. Je hebt heldere ideeën over marketing en zoekt continue hoe je content het beste kunt 
presenteren. Je werkt snel en professioneel en vindt het leuk om in een dynamische omgeving te werken. 

Werkzaamheden 
• Interviewen van Culturele Ambassade gasten en uitwerken voor onze blog 
• Persberichten schrijven 
• Optimaliseren van content op alle platformen, zowel online als offline 
• Content aanleveren voor de social calender 
• E-mail marketing: schrijven van teksten voor e-mail campagnes 
• Tekst op de websites onderhouden en regelmatige audit uitvoeren 

Functie eisen 
• WO werk- en denkniveau 
• Culturele of journalistieke opleiding 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk) 
• Ervaring met het schrijven van SEO teksten 

Vaardigheden en persoonlijke eigenschappen 
• Communicatief sterk 
• Creatief 
• Scherp oog voor detail 
• Vindingrijk 
• Nauwkeurig 
• Resultaatgericht 

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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