
 

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 
 

Als marketing communicatie stagiair(e) bij Frites Atelier word je onderdeel van het 
marketing en communicatie team van Frites Atelier, waarbij je ondersteunt in de 
dagelijkse werkzaamheden en de ruimte krijgt om aan je eigen stage-opdracht te 
werken. Wil jij graag alles leren over hoe je marketing en communicatie inzet binnen 
de hospitality branche? Dan zoeken wij jou! 
 
Ons servicekantoor bevindt zich nét onder de rook van Amsterdam en is gelegen aan 
één van de jachthavens van Aalsmeer. De ideale plek om in de zomer een luchtje te 
scheppen en buiten te lunchen. In de winter binden we onze schaatsen onder de 
voeten en staan we vanuit kantoor direct op het ijs. 
 
 

Werkzaamheden 

• Actief meedenken in verschillende projecten van Frites Atelier 

• Je bent ondersteunend voor diverse dagelijkse werkzaamheden zoals de 

verkoop van onze cadeaubonnen en de customer service 

• Je helpt met het maken en versturen van e-mailcampagnes, het up to date 

houden van onze website en het opzetten van zowel offline als online 

marketingcampagnes 

• Bijwonen van meetings op het gebied van marketing en communicatie 

• Tijd en ruimte om aan je eigen stage verslagen te werken 

• En nog veel meer! 

 

 

Wie ben jij? 

• Affiniteit met hospitality, eten, drinken en marketing communicatie! 

• Utstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift 

• Je hebt een goed gevoel voor copywriting en vindt het leuk om creatief bezig zijn 

• HBO denk- en werkniveau 

• Je neemt initiatief, kan goed zelfstandig werken en hebt een flexibele 

Werkhouding 

 



 

• Pré: ervaring in de hospitality industrie en/of ervaring met diverse marketing 

tools zoals Mailchimp 

• Gevoel voor kwaliteit en oog voor detail 

 

De stage! 

Het betreft een fulltime stage van maandag tot en met vrijdag, waarbij je elke dag in 
contact staat met je collega’s van Frites Atelier. We zijn een transparante en open 
organisatie, met veel ruimte voor het stellen van vragen en kennis te maken met alle 
ins- en outs van het bedrijf. 
 
Zie deze stage dan ook als een mogelijkheid om veel te leren. Voor jouw inzet 
ontvang je een maandelijkse stagevergoeding, dagelijks een heerlijke lunch geweldig 
uit zicht en een leuk team waarmee regelmatig een borrel wordt gedronken op vrijdag 
middag. Oh, en natuurlijk onbeperkt frites… 
 
 
Kom je bij ons werken? Solliciteer dan via email met je motivatie en CV naar 
work@fritesatelier.com 


