
Social media beheer voor Seayou Zeeland en onze hotels (Facebook, Instagram en LinkedIn)
Het bijhouden en creëren van (SEO geoptimaliseerde) content voor op onze websites. 
Het creëren en versturen van onze nieuwsbrieven voor Seayou Zeeland en onze hotels in zowel
Nederlands als Duits. 
Opmaken van informatieve nieuwsbrieven voor eigenaren van onze appartementen.
Het optimaliseren en up-to-date houden van de accommodaties die gebruik maken van de guestkey
(digitale sleutel en informatievoorziening). 
Verzorgen van alle offline uitingen zoals posters, sleutelpashouders, visitekaartjes, folders en
brochures. 
Alle bijkomende werkzaamheden die betrekking hebben op marketing & communicatie;
arrangementen, personeelsnieuwsbrief, vacatures plaatsen, e-mail en alles wat nog meer op je pad
komt! 

Je weet hoe je Facebook, Instagram en LinkedIn effectief kunt inzetten en zet hier een planning voor op.
Uiteraard heb je ook ervaring met het maken van posts, stories en advertenties. 
Een vlotte pen is noodzakelijk! Jij draait je hand niet om voor een social post, een artikel op de website,
een toffe mailing of een SEO tekst. 
Je kunt goed zelfstandig werken en werkt pro actief; je pakt werkzaamheden zelf op. 
Ervaring met Mailchimp, Canva of een ander bewerkingsprogramma, AgoraPulse of een andere
planningstool 
Je weet snel je weg te vinden in CMS-systemen
Het is een pré als je kennis en ervaring hebt met Google Ads en Google Analytics
Kennis van de Duitse en Engelse taal 

Een flexibele functie in een moderne organisatie
Een klein en persoonlijk team 
Veel ruimte voor eigen invulling, initiatief en persoonlijke ontwikkeling 
Salaris passend bij de functie
Jaarcontract, parttime en fulltime beschikbaar, we bekijken n.a.v. de sollicitaties de passende
mogelijkheden 
Baan met zekerheid voor de langere termijn

Seayou Zeeland groeit! Ons aanbod aan hotels, B&B’s en appartementen wordt groter en het is
tijd voor versterking van ons team. Ben jij de collega die Seayou Zeeland online verder gaat
uitbouwen? 

 Seayou Zeeland heeft verschillende accommodaties in Domburg, Middelburg en Zoutelande. 
Als medewerker marketing & communicatie houd jij je bezig met alle marketing- en
communicatiewerkzaamheden, zowel online als offline. 

Wat ga je doen? 

Wat vinden wij belangrijk? 

Niet onbelangrijk voor jou! 

Pas jij in dit profiel en ben je op korte termijn beschikbaar? Stuur dan je cv met korte motivatie
naar Tamar van Mastrigt: tvanmastrigt@bommelje.nl 
Voor vragen kun je haar telefonisch bereiken via nummer 0118 – 58 16 84. 
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