
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAGE SALES & MARKETINGMEDEWERKER 
 
BEDRIJF: Kookschool Keizer Culinair   
 
AFDELING: Sales & Marketing 
 
PERIODE: Vanaf januari/februari 2017    
 
WEBSITE: www.keizerculinair.nl 
 
STUDIERICHTING:  Commerciële Economie, Vrijetijdsmanagement, Bedrijfskunde, 

Communicatiemanagement of MER. 
 
 
OMSCHRIJVING BEDRIJF:  
Keizer Culinair is een huiselijke maar tegelijkertijd ook de grootste kookschool van 
Nederland. We organiseren uiteenlopende kookworkshops, kookcursussen en andere 
(culinaire) activiteiten op zeven toplocaties in het land. Zowel bedrijven, particulieren, 
groepen als individuen kunnen bij ons terecht. We willen onze gasten uitdagen met nieuwe 
kooktechnieken, biologische ingrediënten en smaakvolle recepten. Deze locatie wordt 
veelal geboekt voor vergaderingen, bruiloften en andere partijen. Keizer Culinair is op 
zoek naar commercieel talent om de sales & marketing afdeling te versterken. Het 
hoofdkantoor is gevestigd aan de Elandsstraat in de Amsterdamse Jordaan. We werken met 
een klein en jong team. Stagiaires krijgen altijd een begeleider toegewezen voor de 
dagelijkse werkzaamheden en een begeleider voor het stageonderzoek. We hebben een 
vaste stagevergoeding van € 300,- per maand (o.b.v. fulltime).  
 
 
 
WERKZAAMHEDEN (op HBO niveau):  
- Je verstrekt informatie over onze kookworkshops, -cursussen en andere culinaire 

activiteiten; 
- Je administreert boekingen en reserveringen binnen de vastgestelde procedures en 

richtlijnen (hieronder vallen ook de pre-sales en after-sales); 
- Als team heb je samen het doel om de salestargets te behalen, o.a. door middel van 

belacties en lokale salesdagen; 
- Je denkt mee over de verdere ontwikkeling en de kwaliteit van ons aanbod; 
- Je houdt je bezig met marketingcommunicatie & PR: het ontwikkelen van een heldere 

communicatie naar klanten en partners; 
- Je beheert de social media zoals Facebook, LinkedIn en YouTube; 
- Je houdt de prestaties van onze websites in de gaten via Google Analytics en maakt 

hier analyses en rapportages van; 
- Je wordt in de mogelijkheid gesteld om sales- en marketingacties te ontwikkelen; 
- Je vertegenwoordigt Keizer Culinair en gaat netwerken op relevante evenementen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
PROFIEL STAGIAIR: 
- Je doet een commerciële HBO studie; 
- Je zoekt een fulltime meewerkstage voor minimaal 20 weken; 
- Je bent enthousiast, neemt graag initiatief en steekt graag de handen uit de mouwen; 
- Je beschikt over zeer goede communicatieve en commerciële vaardigheden; 
- Je bent klantgericht en je creëert graag bijzondere ervaringen; 
- Om goed bekend te raken met onze kookworkshops, vragen wij stagiaires altijd om 

een aantal lessen mee te lopen als (koks)assistent. Enige affiniteit met koken of 
horeca is daarom een pré; 

- Je bent bij voorkeur woonachtig in Amsterdam of omgeving. 
 
 
 
STAGE-OPDRACHT: 
De stage-opdracht is nog nader in te vullen. Het kan gaan om een commerciële opdracht 
waarbij je een salesplan opstelt voor Keizer Culinair, maar het kan ook een social 
mediaplan of een onderzoek naar duurzame inkoop zijn.  
 
 
CONTACTGEGEVENS: 
Contactpersoon: Inge van Gansewinkel 
Bezoekadres: Elandsstraat 169-173 
Postcode en plaats: 1016 RZ Amsterdam 
Telefoonnummer: 020-4279276    
E-mailadres: inge@keizerculinair.nl 
 
 
 
 


