
		

 
 
 
 
 
 
X BANK is het epicentrum van Dutch design. De 700 m2 shopping experience in Amsterdam biedt 
een podium aan invloedrijke, veelbelovende en gevestigde designers van Nederlandse bodem. De 
winkel is gehuisvest in de monumentale Kas Bank op de Spuistraat, op loopafstand van de bruisende 
9 Straatjes en de Dam. Het is een conceptstore, waar innovatie en creativiteit regeren, en waar maar 
liefst 180 Nederlandse labels verkrijgbaar zijn. Een brede mix aan producten en stijlen dus, in 
verschillende prijsklassen, aantrekkelijk voor zowel lokaal als internationaal publiek. 
Kortom: X BANK is een levendige winkel, tentoonstellingsruimte, galerie en ontmoetingsplaats voor 
alles en iedereen op het gebied van toonaangevende mode, design en kunst.  
 
Wij zijn per 15 Januari op zoek naar een  

MARKETING & EVENTS INTERN - FT 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Weet jij van aanpakken, ben je creatief en ben je op zoek naar een stage in marketing, PR & events? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken een enthousiaste student die X BANK komt ondersteunen. In 
deze functie ondersteun je de Creative content Manager en de General Manager bij de organisatie van 
de verschillende uiteenlopende events en de dagelijkse werkzaamheden rondom marketing & PR. 
 
PERSOONSPROFIEL 
Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste, leergierige en commerciële student. Je hebt affiniteit 
met retail, mode, design en  social media, je bent nauwkeurig, hebt een proactieve werkhouding en je 
kunt goed samenwerken. 
 
FUNCTIE EISEN 

• HBO werk- en denkniveau en volgt bij voorkeur een marketing of mode gerelateerde 
opleiding; 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
• Goede communicatieve en computervaardigheden (Adobe is een must); 
• Social Media beheersing en interesse. 
• Zelfstandig, pakt snel taken op en komt met eigen inbreng; 
• Flexibel, hard  werkend,  initiatiefrijk en creatief; 
• Minimaal 5 maanden beschikbaar; 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit (sommige events zijn in de avond); 
 

 
X BANK biedt uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden (marktconform) op basis van de 
Horeca CAO (AVR) w.o. trainings- en opleidingsprogramma, collectiviteitkorting bij een zorgverzekeraar, 
bedrijfsfitness en medewerkerkortingen in binnen – en buitenland, etc. 
 
X BANK is onderdeel van Europe Hotels Private Collection (EHPC). Europe Hotels Private Collection 
(EHPC) is een onafhankelijke hotelmanagement-organisatie gevestigd in Amsterdam. EHPC beheert 
een collectie van individueel ontworpen hotels in Europa en creëert lifestyle hotel concepten en merken. 
SIR Hotels, Park hotel en Max Brown Hotels zijn door EHPC ontwikkelde boutique hotels. Ons team van 
gepassioneerde medewerkers wil niets liever dan originele initiatieven ontplooien en die vertalen naar 
een unieke gastenbeleving. Zo bieden we een breed assortiment aan waardevolle services, binnen alle 
onderdelen van het hotelwezen, die stuk voor stuk bijdragen aan nog betere prestaties. ehpc.com 
 
INTERESSE? 
Graag ontvangen wij jouw CV en motivatiebrief via careers@xbank.amsterdam. Voor meer 
informatie bel 020-7107247. 

http://www.ehpc.com/
mailto:careers@xbank.amsterdam

