
BEN JIJ DÉ SOCIAL MEDIA TOPPER DIE WIJ ZOEKEN?

Het leukste – én grootste – horecabedrijf van Oss zoekt een 

SOCIAL MEDIA MARKETEER   
 

Grijp deze unieke kans en reageer!  
 
La Colline, De Bodega, De Nieuwe Wereld en Het Friethuys vormen samen prachtige horeca in Oss. 

Maak deel uit van een jong en ambitieus team. Je hebt ongeveer 100 collega’s en een bedrijfscultuur 

die je alle kansen biedt.

SOCIAL MEDIA MARKETEER
Het marketingteam van Jordaans Horecabedrijven is verantwoordelijkheid voor alle online en 

offline communicatie. Binnen dit team ben jij verantwoordelijk voor alle online werkzaamheden. 

Je werkt nauw samen met je marketing collega en samen zorgen jullie ervoor dat onze 

horecazaken Brasserie La Colline, Eet- en drinkcafé De Nieuwe Wereld, Grillkamer De Bodega en 

Het Friethuys goed op de kaart blijven staan. Het bedenken en uitzetten van campagnes, meten 

en rapporteren, het creëren van content voor onze social media kanalen, in jouw takenpakket 

komt het allemaal aan bod. Een gevarieerde dynamische baan in de horeca waar altijd iets te 

beleven valt.

JOUW TAKEN
• Onze websites blijven verbeteren ten behoeve van conversieverhoging; 

• Het ontwerpen van content en plaatsen op onze social mediakanalen 

(Facebook, Instagram en eventueel LinkedIn);

• Het opzetten van advertentiecampagnes en beheren via Facebook business manager;

• Je kunt goed overweg met Photoshop en Wordpress is voor jou geen probleem;

• Het analyseren van websites cijfers via Google Analytics;

• Je begrijpt de te benaderen doelgroepen en zorgt ervoor dat je marketingmateriaal zo goed 

mogelijk aansluit op hun beleving en behoeftes.

• Je verdiept je in de cijfers en bepaalt, in samenspraak met de bedrijfsleiders, hoe en  

wanneer welke segmenten (lunch, borrel, diner) onder de aandacht zullen worden gebracht;

• Middels blogs/sites/trainingen blijf je op de hoogte van de nieuwste trends/technieken/tips 

op het gebied van marketing; 

• Je houdt 1 januari vrij, want dan is het mooiste feest van het jaar,  

namelijk de nieuwjaarsborrel met zo’n 100 collega’s! 

WAT BIEDEN WIJ  JOU?
• Uiteraard: salaris;

• Mogelijk om direct te starten;

• Een eigen werkplek op kantoor met lekkere koffie;

• Een parttime baan, uren in overleg;

• Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling;

• Ruimte voor creativiteit: we staan altijd open voor nieuwe initiatieven en ideeën;

• De leukste feestjes georganiseerd door onze personeelsvereniging

INTERESSE IN DEZE VACATURE?
Klik op de sollicitatieknop op de webpagina, geef aan op welke vacature je reageert én  

vergeet niet om jouw CV (graag voorzien van een recente foto) te uploaden!


