
Voor onze groeiende bedrijven zijn wij op zoek naar een Marketing Stagiair 

Je werkt in een klein team voor een aantal verschillende bedrijven, namelijk: Hout Eindhoven, Hotel 

Parkzicht & Thym by Parkzicht. Dit maakt je functie ontzettend divers! De ene dag ben je de planning 

aan het uitwerken voor de social media, de andere dag proef je de nieuwe pizza’s van Hout. 

Daarnaast hou jij je bezig met het ontwerpen van nieuwe kaarten, werving van personeel, het 

bedenken van nieuwe promoties en nog veel meer! 

Wat ga je precies doen? 

- Planningen maken voor de social media 

- Maken van content 

- Contact met de gasten, zoals het beantwoorden van reviews 

- Werving van nieuw personeel 

- Schrijven van teksten voor socials, nieuwsbrieven en offline media 

- Bedenken, opzetten en promoten van nieuwe acties 

- Ontwerpen van allerlei zaken, van een wijnkaart tot social media content 

- Zoeken en uitwerken van samenwerkingen voor de restaurants 

- Werkweek van 24-40 uur, met passende vergoeding 
- Een fijne motiverende werksfeer 
- Leuk en enthousiast team 
- Leuke personeelsuitjes en activiteiten 
- Trainingen, opleiding en cursussen 
- Veel mogelijkheid tot eigen inbreng en meedenken 
- Eigen verantwoordelijkheden en vrijheden 

 

Je bent sterk in de Nederlandse taal, creatief en enthousiast. Je hebt enige ervaring met marketing 

en staat stevig in je schoenen. Je volgt een relevante opleiding richting marketing, communicatie of 

grafisch design. Je pakt graag verschillende taken aan, neemt initiatief en vindt het leuk om actief 

mee te denken. Daarnaast ben je leergierig en heb je zin om te knallen in ons marketingteam! Heb je 

ook nog eens affiniteit met de horeca? Dan is dat zeker een pré! 

Wij zijn een groeiende horecaonderneming met diverse restaurants en één hotel. Met energieke en 
positieve instelling werken we allemaal samen: met elkaar en voor elkaar. We maken samen plezier, 
we zijn ambitieus, we leren samen en genieten van iedere dag samen met onze gasten. Bij ons maak 
je deel uit van de familie. 
 
 
 
 



HOTEL PARKZICHT 
 
Hotel Parkzicht is een 4-sterrenhotel en is geliefd bij gasten uit Nederland en wereldwijd. Onze 
gasten voelen zicht hier altijd welkom en thuis. We bieden ene warme sfeer in een rustige en groene 
stadsomgeving. Gasten krijgen persoonlijke aandacht met oprechte interesse en worden in het 
restaurant op de begane grond; Thym by Parkzicht, culinair in de watten gelegd.  
 
THYM BY PARKZICHT 
 
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. Populaire, lokale en eigen bieren maar ook 
diverse cocktails is het aanbod aan dranken voor de gasten ruim. Thym is zeven dagen in de week 
geopend van ontbijt tot en met diner.  
 
HOUT EINDHOVEN 
 
Bij Hout komen gasten vaak voor een Napolitaanse pizza uit hout gestookte oven. Napolitaanse pizza 
is pizza zoals hij ooit bedoeld is door de echte Italianen! Een dunne soepele bodem met luchtige 
rand. Yum! Ook voor antipasti, pasta’s, gegrild vlees, vis, een verfrissende Birra Moretti (bier), maar 
ook Eindhovense bieren, een goed glas Italiaanse wijn en heerlijke desserts moet je bij Hout zijn!  
Bij Hout willen we een ontspannen, gezellige sfeer creëren. De plek waar je die top pizza eet met een 
lekker biertje. Maar ook de plek waar je uitgebreid zit te genieten van antipasti, primi piatti, een 
pizza deelt en lekker stuk vlees eet met een stevige fles wijn erbij. Het team is goedlachs, lekker 
proactief en heeft plezier met de gasten en met elkaar.  
 

Ben jij onze nieuwe Marketing Stagiaire? Word jij ons nieuwe familielid? Stuur jouw CV met een 
begeleidende brief en een foto aan ons toe t.a.v. Kristel van Krieken / hello@hotelparkzicht.nl . Wij 
nemen binnen 3 dagen contact met jou op.  

 

mailto:hello@hotelparkzicht.nl

