
   

 

 

 

 

 
 

MARKETING STAGIAR(E) 
Wil jij jouw online marketing kennis verbeteren en 
tegelijkertijd leren over eten, wijn en gastvrijheid? 
Caron Group heeft de perfecte online marketing 
stage voor je! 

Bij onze stage kun je veel leren over content 
marketing, Facebook en Instagram advertising en 
én alles over Franse wijn. Wij zijn een jong bedrijf 
met 4 restaurants in Amsterdam, en zijn regelmatig 
op zoek naar fulltime of parttime stagiairs die goed 
in teamverband kunnen werken. 

Je biedt ondersteuning op verschillende projecten 
die het beste bij jou passen. 

We dagen je uit om het maximale uit je talenten te 
halen.

DE  FUNCTIE
Als online marketing stagiair help je met het 
opzetten en uitvoeren van plannen op gebied van 
online marketing (content marketing en social 
media). Denk hierbij aan website beheer, content 
schrijven, en het verzinnen en opzetten van online 
marketingcampagnes. Daarnaast word je actief 
ingezet voor het verzinnen en uitvoeren van onze 
online strategieën en bepaal je zelf de look en feel 
van de content. 

Je krijgt de mogelijkheid om eigen Instagram 
campagnes op te zetten voor de verschillende 
restaurants. Bovendien assisteer je op het gebied 
van WordPress. 

Vind je het leuk om meer te leren over Google 
Analytics, Google Datastudio of Google Ads? Geen 
probleem, wij leren je hier graag meer over. Verder 
is er ruimte voor het verbeteren van onze social 
media kanalen en webshop. 

Er is veel ruimte voor eigen initiatief!

WIJ ZOEKEN
• Een HBO/WO student Marketing, Communicatie, 

CMD, MIC, Bedrijfskunde, Management

• Iemand met een zeer goede kennis van de 
Nederlandse taal en geschrift

• Ervaring met WordPress, Google Analytics, 
Facebook Advertising en/of Photoshop is een pré



 
 

BIJ ONS
Wij zijn Café Caron (*Michelin Bib Gourmand), Petit 
Caron, Cantine de Caron en de Gouden Reael. 

In elk restaurant vind je een eigen dynamiek, publiek 
en teams. Als onze collega in ons familiebedrijf werk je 
in een enthousiast en hecht team waarin goed wordt 
samengewerkt en waar je je direct thuis kan voelen. 
Met 120 collega’s op de vloer en in de keuken is elke 
dag uniek en is het de taak van het kantoorteam om 
alle randzaken perfect te regelen.

Onze visie: Wij geloven dat een memorabele avond 
ontstaat door onze gastvrijheid, goed eten en 
verrukkelijke wijn. Elke dag proberen we het beste uit 
onszelf te halen om onze gasten de fijnste 
herinneringen mee te geven.

ENTHOUSIAST? 
SOLLICITEER NU
Stuur meteen je CV en motivatie naar 
roosje@restaurantscaron.nl

JE STAGE

Tijdens je stage krijg je begeleiding en 
ondersteuning van een jong team op kantoor.

Je krijgt de ruimte om veel te leren over online 
marketing, waaronder de laatste online marketing 
technieken. Samen met je begeleider ben je elke 
dag bezig met het creëren van content voor de 
restaurants om de meeste potentieel uit de online 
aanwezigheid te halen. Bij Caron krijg je ook  
meerdere wijntrainingen zodat je onze dagelijkse 
operatie nog beter begrijpt en online kunt 
presenteren. 

Wij geven je ook de ruimte om je eigen onderzoek te 
starten tijdens je stage! Het is dus ook mogelijk om 
je afstudeerstage te doen in Amsterdam bij Caron 
Group. 

De vergoeding is marktconform en in overleg.WIE JIJ BENT
• Je bent geïnteresseerd in online marketing en de 

digitale wereld en je leert hier graag meer over

• Je hebt een pro-actieve houding en een ‘Get Things 
Done’ mentaliteit

• Je bent gek op wijn en eten

• Je kan goed in teamverband werken

• Je hebt feeling voor digital marketing
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