
 

Voor ons groeiende bedrijf zijn wij op zoek naar een marketing & eventmanager.  

Binnen deze rol vervul je een creatieve, verbindende en aansturende rol. 

Marketing 

Je hebt een team van 1 a 2 stagiaires en 1 medewerker op de marketingafdeling. Je bent 

verantwoordelijk voor het aansturen van dit team op o.a. alle content op de socials, het 

bijhouden van de websites, design van uitingen en menukaarten binnen de guidelines, het 

versturen van nieuwsbrieven en de online zichtbaarheid van 3 horecamerken. 

Naast externe marketing ben je mede verantwoordelijk voor de interne communicatie en 

merkbeleving binnen Hotel Parkzicht en Thym by Parkzicht. Je bent de verbindende factor 

tussen alle afdelingen. 

Events 

Bij Thym worden diverse diners, vergaderingen en partijen georganiseerd. Jij maakt met de 

gast de afspraken om er een memorabel event van te maken. Je verzorgt heldere 

communicatie richting zowel gast als het team om te zorgen dat de verwachting van de 

gast overtroffen wordt. De uitvoering van het event vindt plaats door bediening / keuken / 

receptie teamleden. 

De dagen na de events neem je nog contact op met de gast voor actieve after sales om te 

leren van hun ervaringen en een herhaalbezoek te stimuleren.  

 

- Vrijheid om je werkweek zelf in te vullen. Dit mag maandag t/m vrijdag overdag zijn. 

- Een fijne motiverende werksfeer 

- Leuke en enthousiast team 

- Eerlijke urenregistratie en normale werktijden 

- Trainingen, opleiding en cursussen 

- Veel mogelijkheid tot inbreng, meedenken 

- Eigen verantwoordelijkheden en vrijheden 

- Werkweek van 32 tot 40 uur met passend salaris 



Hotel Parkzicht / Thym is dé plek in Eindhoven waar je altijd met een grote glimlach wordt 
ontvangen. Voor elke persoonlijke of zakelijke gelegenheid ben je meer dan welkom. Van 's 
ochtends vroeg tot 's avonds laat, van verse croissants tot bouillabaisse, van heerlijke koffie 
tot bourgondische wijnen. Je bent altijd welkom bij Parkzicht.  

Hotel Parkzicht is een 4-sterrenhotel en is geliefd bij gasten uit zowel Nederland als de rest 
van de wereld. De keuken van Thym staat voor hoge kwaliteit, ambachtelijkheid, eenvoud 
en herkenbaarheid. Klassieke Franse gerechten zoals ze bedoeld zijn. Wij werken primair 
lokaal en seizoensgebonden De service sluit hier naadloos op aan met haar oprechte en 
ongedwongen gastvrijheid.  Met een overwegend klassieke Europees gedomineerde 
wijnkaart, zowel populaire, lokale én eigen bieren maar ook diverse cocktails is het aanbod 
aan dranken voor de gasten ruim. 

Wij werken samen: met elkaar en voor elkaar. We maken samen plezier, we zijn ambitieus, 
we leren samen verder en genieten van iedere dag samen met onze gasten. Bij ons maak je 
deel uit van de Parkzicht Familie. 

Op afstand werk je ook voor Italiaans restaurant Hout, gevestigd aan de Leenderweg.  

Bij Hout kun je terecht voor een échte Napolitaanse pizza uit houtgestookte oven.  
Ook voor uitgebreide antipasti, een verfrissende Birra Moretti (bier), maar ook Eindhovense 
bieren, een goed glas Italiaanse wijn en heerlijke desserts moet je bij Hout zijn! Hout is 
geopend in juni 2021 door de chefs en eigenaren van Parkzicht. 

 

Je bent sterk communicatief, een verbinder, creatief en proactief. Je bent een sociaal, 

enthousiast en een betrouwbaar persoon. Je voelt de gast en klant aan en weet hoe je 

actief kan inspelen op hun wensen. Je bent een team motivator en kan actief jonge 

stagiaires aansturen.  

Je hebt reeds ervaring in marketing en een grote affiniteit met de horeca.  

 

Word jij ons nieuwe familielid? Dan voegen we je graag per 1 februari of 1 maart toe aan ons 
team. Stuur jouw CV met een begeleidende brief en een foto aan ons toe t.a.v. Nicky van 
Westenbrugge, nicky@hotelparkzicht.nl . We nemen binnen 3 dagen contact met jou op. 

 

Instagram.com/thymbyparkzicht 

www.thym.nl 

http://www.thym.nl/

