
 
  

 
 

Communications & brand manager 
 

Chateau Amsterdam is een urban winery met als doel het produceren en verkopen van wijn in groot 
Amsterdam. We zijn gehuisvest in een grote loods aan het gedempt Hamerkanaal 139. In die loods 
beginnen we deze zomer ook een proeflokaal. Je kan Chateau best zien als een start up. We zijn met 
durfkapitaal gefinancierd en we groeien ieder jaar met 200%. We zijn nog een relatief onbekend merk en 
de organisatie is nog flink in beweging. Kernteam bestaat uit: algemeen directeur (Remy), marketing 
directeur (Tom), technisch directeur (Adam) en horeca directeur (Leonard), daarnaast worden we 
geholpen door een wijnmaker (Jos, tevens vader van Remy), een kelder assistent (Arno) en de 
horeca-crew.  
 
We hebben heldere wensen voor de komende twee jaar: om die te halen is het belangrijk dat ons publiek 
mee kan beleven wat wij meemaken. Ook komt ons merk op steeds meer plekken terug en wordt de vraag 
naar een sterker visie op het merk en een communicatiestrategie belangrijker. Maar gezien we nog een 
kleine organisatie zijn, is dit een functie die zowel op meta niveau als hands-on moet worden uitgevoerd. 
We zoeken iemand met merkgevoel die het leuk vindt om Chateau samen met ons smoel te geven; met 
het creatief team content maken, bereik halen en impact oogsten. Iemand die al eens in de buurt van zo 
een job gekomen is, maar het nu een keer zelf wil doen. Iemand met karakter en potentieel liefde voor dit 
avontuur. 

 
Functieomschrijving 
 

● ontwikkeling, uitvoering, rapportage van de communicatiestrategie 
● creatie en productie van content, campagnes en nieuwe producten /diensten 
● inkoop, beleid en /of begeleiding van media en PR 
● ondersteuning en /of lead in de ontwikkeling van het merk en de identiteit 

 
Plek in de organisatie 

 
● Legt verantwoording af aan de marketing directeur 
● Heeft een autonome positie, maar werkt in teamverband  

Resultaatgebied 

Ontwikkeling, uitvoering, rapportage van de communicatiestrategie 
● Schrijft het communicatieplan en formuleert daarbij heldere doelstelling irt sales en branding; 
● Draagt zorg voor de uitvoering van het communicatieplan en rapporteert over de voortgang; 
● Draagt zorg voor een nette archivering van alle content, middelen en uitingen. 

 
Creatie en productie van content, campagnes en nieuwe producten /diensten 

● Werkt samen met het creatief team om het communicatieplan tot een succes te maken; 
● Organiseert of maakt content en publiceert deze; 
● Bedenkt, realiseert en zet campagnes uit; 
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● Ondersteunt of initieert in de realisatie van de nieuwe producten of diensten, zoals de 
proefpakketten. 

 
Inkoop, beleid en /of begeleiding van media en PR 

● Is in staat de werkzaamheden in een grotere context te plaatsen en mee te denken over 
samenwerkingen op merkniveau; 

● Heeft gevoel voor nieuwswaarde en onderhoudt het netwerk aan journalisten en critici; 
● Snapt de functie van media, weet goede deals te maken en is resultaat gedreven. 

 
Ondersteuning en /of lead in de ontwikkeling van het merk en de identiteit 

● Is in staat mee te denken over een merkstrategie en deze mede vorm te geven; 
● Voert jaarlijks een ontwikkeling door mbt de huisstijl; 
● Maakt de huisstijl deelbaar en overdrachtelijk door een brandbook samen te stellen; 
● Voert de huisstijl door in de verschillende lagen van het merk (packaging, website, inrichting, 

merchandise, …) 
● Zorgt voor een nette archivering en goede vindbaarheid van alle huisstijlitems. 

 
Kennis en ervaring 

● Minimaal 2 jaar werkervaring met overlap in taken bij een ander consumentenmerk; 
● Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
● Goed en bewezen gevoel voor taal en beeld; 
● Kennis en ervaring met Word, Excel, Wordpress, Mailchimp, etcetera; kennis en ervaring met 

grafische software zijn fijn meegenomen; 
● Heeft passie voor thematieken als wijn, co-creatie, circulariteit, natuur, stad en familie. 

Salaris / FTE 

Indicatie: 3.000 euro bruto /0,6 - 0,9 FTE 

Competenties 

● Staat enthousiast in het leven 
● Is commercieel gedreven 
● Kan nee zeggen en ja denken 
● Leert snel en wil ook graag leren 
● Is gedisciplineerd, opgeruimd en altijd bij 
● Is creatief en lenig van geest, maar weet ook wanneer koers te houden 
● Kan systemen ontwerpen en mensen hierop doen aansluiten 
● Verzet en plaatst piketpalen 
● Kan zich goed verwoorden en is niet bang voor confrontaties 
● Heeft gevoel voor stakeholder-management 
● Stelt doelen en haalt doelen 
● Weet wat belangrijk is en wat eerst komt 
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● Werkt hard, maar weet ook waar de eigen grens ligt 

Stuur voor  20 juli je sollicitatie naar hello@chateau.amsterdam, en hopelijk tot snel!  
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