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Heb jij een Marketing/Communicatie opleiding afgerond, 
minimaal 3 jaar ervaring als marketeer en zoek jij een leuke en 
uitdagende baan? Kom dan werken bij Unlimited Label!
Unlimited Label is een snelgroeiend horecabedrijf met grote 
en bekende restaurants in Amsterdam zoals Strandzuid, 
Vondelpark3, Jackson Dubois en Caffe Esprit. 

We zijn hard aan het uitbreiden en hebben een aantal uitdagende 
projecten in de koker zitten. Als Marketing & Communicatie 
manager ben je verantwoordelijk voor de gehele marketing 
van Unlimited Label. Je beheert de marketingkalender, zet de 
strategie uit en je stuurt onze Grafisch Designer aan waar je 
nauw mee samenwerkt.  Je werkt in een informele sfeer op het 
hoofdkantoor aan de Overtoom in Amsterdam, met collega’s 
die passie hebben voor eten, drinken en events. 

Functie omschrijving

• Strategie uitzetten zowel bij on- als offline marketing.
• Beheren van de marketingkalender, je bent altijd een stap vooruit aan 

het denken.
• Horecaconcept ontwikkeling 
• Ontwikkelen en uitwerken van een jaarlijks marketingplan en naleven 

van de bijbehorende budgetten.
• Samenwerken met en aansturen van de Grafisch Designer.
• Bewaken van de verschillende huisstijlen en het ontwikkelen van een 

huisstijl bij het openen van een nieuw bedrijf.
• Beheer van website, social media en vermeldingen op externe portals. 
• Organiseren en begeleiden van publieksevenementen en 

commerciële partnerships met leveranciers en ons pr-bureau.
• Meedenken, uitvoeren en ontwikkelen van activiteiten van alle 

bedrijven van Unlimited label in samenwerking met de Operational 
Manager.

HET PROFIEL

• Je beschikt over een afgeronde HBO Marketing/Communicatie 
opleiding.

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op gebied van marketing/
communicatie.

• Je hebt ervaring met websiteonderhoud, bij voorkeur WordPress.
• Je hebt kennis van SEA en SEO.
• Je kan goed tekstueel overweg zowel Nederlands als in het Engels.
• Je bent pro actief en hebt een hands on mentaliteit.
• Je neemt initiatief, bent zelfstandig en bent creatief met oplossingen.
• Je bent bijdehand, stressbestendig en accuraat.
• Je kan goed overzicht bewaren, vooruitplannen en prioriteiten stellen.
• Je hebt affiniteit met horeca en food.



WIJ BIEDEN

• 30 uur of 38 uur, in overleg mogelijk.
• Functie start vanaf 1 april.
• Marktconform salaris.
• Cao volgens normen van de Nederlandse Horeca Gilde.
• Jong en dynamisch bedrijf.
• Veel leuke activiteiten rondom het werk! Work hard, play hard.
• Een lekkere lunch en goede koffie.
• Gezellige collega’s.

SOLLICITEREN

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer dan door je CV en 
motivatie te mailen naar onderstaande contactpersoon.

Marloes Heikamp
info@unlimitedlabel.com
020 639 25 89

OVER UNLIMITED LABEL

Unlimited label is exploitant van bijzondere horeca- en 
evenementengelegenheden in Amsterdam en omgeving met elk 
een unieke identiteit. Centraal hierin staan gastvrijheid, kwaliteit, 
gezelligheid, flexibiliteit en professionaliteit: alle labels hebben 
als doel het verblijf van de bezoeker zo aangenaam mogelijk te 
maken!

Onder Unlimited label vallen Caffe Esprit en Jackson Dubois op 
het Spui en Kitchen & Bar Vondelpark3 in Amsterdams bekendste 
park. In het voorjaar wordt Strandzuid, het stadsstrand tussen 
RAI Amsterdam en het Beatrixpark, heropend met een compleet 
vernieuwde locatie. Van oktober tot en met maart transformeert 
het stadsstrand naar winterse wonderwereld Zuidpool. 

Kijk voor meer informatie op www.unlimitedlabel.com.


