MARKETING & COMMUNICATIEMANAGER
MARKETING & COMMUNICATIEMANAGER
(P/F)
(0,6 TOT 1 FTE)
Onze visie: Wij geloven dat een memorabele
avond ontstaat door onze gastvrijheid, goed eten
en verrukkelijke wijn. Elke dag proberen we het
beste uit onszelf te halen om onze gasten de
fijnste herinneringen mee te geven.
Wij zijn Café Caron (*Michelin Bib Gourmand),
Petit Caron, Cantine de Caron en De Gouden
Reael. In elk restaurant vind je een eigen
dynamiek, publiek en teams. Als onze collega in
ons familiebedrijf werk je in een enthousiast en
hecht team waarin goed wordt samengewerkt en
waar je je direct thuis kan voelen. Met 140
collega’s op de vloer en in de keuken is elke dag
uniek en is het de taak van het kantoorteam dat
alle randzaken perfect geregeld worden.
Na 6 jaar bouwen aan ons eigen merk zoeken wij
per direct een marketing &
communicatiemanager. Heb jij als marketeer
ervaring in het traditionele werkveld maar zoek je
meer vrijheid om jouw creatieve ideeën te
ontwikkelen? Heb je een passie voor creatieve
content maken en ben je daarnaast dol op eten
en wijn? Dan hebben wij de baan voor jou!

DE FUNCTIE
Marketing & Communicatiemanager bij Caron
Group is een veelzijdige functie waarbij je
verantwoordelijk bent voor de realisatie en
optimalisatie van alle online marketing en online
content van onze Caron-restaurants.
Je houd je bezig met verschillende projecten die
te maken hebben met onze online zichtbaarheid,
waarbij je de verschillende restaurants, het
Caron-merk, onze eigen wijn LOWEL, de
campagnes en onze collega’s optimaal laat
opvallen.
In deze functie ben jij de sturende factor van onze
communicatieafdeling. Als manager werk je veel
zelfstandig in je functie maar sta je in nauw
contact met het management en de collega’s
werkzaam in de restaurants. Je bent binnen deze
functie verantwoordelijk voor verschillende online
systemen, platformen en de content. Je kunt
goed projectmatig werken en zorgt voor
meetbare verbetering. Door jouw werk versterk
je ons merk en dit resulteert in een toename van
reserveringen. Jij bent vernieuwend, tekstueel en
visueel sterk en je weet hoe je met onze
middelen een origineel en zo groot mogelijk
bereik kan behalen online.

OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN
Merkbekendheid
Je bouwt aan de bekendheid van ons merk en stelt
hiervoor communicatiekalenders op om engagement
op onze social media-kanalen te vergroten. Daarnaast
onderhoud je de relatie met pers en gasten.
Merkidentiteit
Je beheert en ontwikkelt de tone of voice van de
verschillende Caron-restaurants, LOWEL en het Caronmerk en zorgt er voor dat onze kernwaarden in al onze
uitingen zichtbaar zijn.

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA MET:
•

•
•
•
•
•
•

Content management
Je stelt contentplannen op voor marketingacties- en
campagnes op verschillende kanalen waaronder
waaronder Instagram, Meta, Formitable en Pinterest.
Je schrijft, stuurt aan en ontwikkelt alle relevante
content en copy, van het verhaalt van Caron tot aan
de website en sociale media.
Guest Relationship
Je onderhoudt en draagt bij aan een goede relatie
met de meer dan 2000 gasten die wij wekelijks
mogen ontvangen in de restaurants. Je spart met onze
restaurantmanagers over het oplossen van
communicatieproblemen en ontwikkelt werkwijzen en
procedures voor het ontvangen van reserveringen.

•

Huidige kennis en ervaring met (online)
marketing, sociale media, het ontwikkelen
van communicatiemiddelen;
Ervaring met webcontentmanagement en
webredactie;
creativiteit en inventiviteit als het gaat om
de creatie van online campagnes;
een energieke schrijfstijl en ervaring met
copywriting (Nederlands en Engels);
gastgericht en goed met mensen, maar
werkt ook goed zelfstandig;
hbo-denk- en -werkniveau en/of minimaal
twee jaar werkervaring;
een commerciële mindset;
Een passie voor eten en wijn!

IETS VOOR JOU?
Wij bieden:
Een functie van 24 tot 40 uur per week afhankelijk
van werkzaamheden en verantwoordelijkheden. De
werkzaamheden voer je uit op ons gezellige kantoor
op de Herengracht of in een van onze restaurants. Je
ontvangt van ons een MacBook van de zaak en een
startsalaris afhankelijk van ervaring tussen 2500 en
3200 euro bruto per maand (fulltime) en 25
vakantiedagen (fulltime). Daarnaast ontvang je tal
van fijne andere voordelen zoals personeelskorting,
teamuitjes en wijnproeverijen!

ENTHOUSIAST?
NEEM CONTACT OP!
Stuur je CV en motivatie naar
julian@restaurantscaron.nl, dan nemen we zo snel
mogelijk contact met je op om nader kennis te
maken.

