
 
  

 
 
Office en communicatiemedewerker 
 
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 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 zijn op zoek naar iemand die ons op dagelijkse basis kan helpen met een aantal ondersteunende 
taken, zoals administratie, communicatie en productie van events. Een slim, georganiseerd en snel 
iemand die het met name leuk vindt om het kernteam te helpen in haar missie: de wondere wereld van de 
wijn ontsluiten. 

 
Functieomschrijving 
 

● Administratie, financiën en office management 
● Communicatie, content management en campagnes 
● Productie tav meetings en events op locatie 
● Ondersteuning aan het kernteam waar nodig 

 
Plek in de organisatie 

 
● Legt verantwoording af aan de marketing directeur 
● Is ondersteunend aan het kernteam 

Resultaatgebied 

Administratie, financiën, office management: 
 

● Draagt zorg voor een bijgewerkte administratie en de uitvoering van acties voortkomend uit 
administratieve verplichtingen; 

● Draagt zorg voor een up to date financiële huishouding (in- en uitgaande facturen) en werkt 
daarin nauw samen met de boekhouder; 

● Draagt zorg voor een schoon, opgeruimd en logisch ingedeeld kantoor, alsook de online en offline 
archieven; 

● Maakt kennis met iedere ziel die zich thuis maakt in Chateau en zorgt dat iedereen zich ook thuis 
voelt, denk aan: agenda management, e-mail accounts, updates, verjaardagen, enzovoort; 

● Te woord staan van bezoekers en hen wijn of tastings verkopen, klantenservice online en de 
verzorging van post pakketten; 

● Is het eerste aanspreekpunt voor leveranciers, geïnteresseerden, partners, huurders en 
verhuurder, buren en ieder ander die ons benaderd of wie deelgenoot van de community is en 
zich verhoudt tot de locatie. 
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Communicatie, content management, campagnes: 
 

● Ondersteunt of neemt de leiding in het opzetten, uitvoeren, optimaliseren of bijhouden van onze 
communicatiekanalen en draagt zorg voor een regelmatige nieuwsvoorziening naar alle 
stakeholders, fans en de pers; 

● Ondersteunt of neemt de leiding in de creatie of productie van content en campagnes, al dan 
niet door zelf en /of i.s.m. ons netwerk fotografie, design of copy te realiseren. 

 
Productie tav meetings, verhuur en events: 
 

● Ondersteunt of neemt de leiding in de organisatie van uiteenlopende events zoals vrienden 
bijeenkomsten, diners, oogst- of bottelfeesten, bijzondere proeverijen thuis of op locatie, wijnreizen 
enzovoort; 

● Zorgt dat de meetingruimtes en algemene ruimten ten alle tijden opgeruimd zijn en voorzien van 
alle toebehoren; 

● Is het eerste aanspreekpunt en de gastheer /vrouw voor externe huurders, stuurt andere partijen 
aan zoals de catering. 

 
Kennis en ervaring 

● Minimaal HBO en minimaal 2 jaar werkervaring; 
● Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
● Kennis en ervaring met Word, Excel, Wordpress, Mailchimp en Google-systemen als Drive en 

Gmail; 
● Kennis en ervaring met grafische software zijn fijn meegenomen; 
● Kennis en ervaring met ten minste een van deze zaken: content creatie, hospitality, financiële 

administraties en /of systemen, en (online) advertising; 
● Heeft passie voor thematieken als wijn, co-creatie, circulariteit, natuur, stad en familie. 

Salaris / FTE:  
 
Indicatie: 2500 euro bruto /0,8 - 1,0 FTE 

Competenties 

● Staat enthousiast in het leven 
● Kan nee zeggen en ja denken 
● Werkt hard, maar weet ook waar de eigen grens ligt 
● Leert snel en wil ook graag leren 
● Is gedisciplineerd, opgeruimd en altijd bij 
● Kan systemen ontwerpen en mensen hierop doen aansluiten 
● Verzet en plaatst piketpalen 
● Kan zich goed verwoorden en is niet bang voor confrontaties 
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● Heeft gevoel voor stakeholder-management 
● Stelt doelen en haalt doelen 
● Weet wat belangrijk is en wat eerst komt 
● Rapporteert helder en tijdig zodat het kernteam op de hoogte van zaken is 

 

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