Marketing Communicatie medewerker
Stichting Haaksbergen Promotie
m/v | 20 uur | 2,5 dag
Stichting Haaksbergen Promotie zoekt per direct een Marketing Communicatie medewerker. Heb jij
kennis van (online) Marketing Communicatie, ben je goed in het schrijven van vlotte teksten, heb je
ervaring met desktop publishing en affiniteit met fotografie? Lees dan snel verder…..
Werkzaamheden
In deze functie ligt de nadruk op:
- Content verzamelen en genereren
- Website en social media beheren en monitoren
- Ontwerpen en opmaken communicatie uitingen
- Meewerken aan campagnes en events
Wat vragen we van je
- Je hebt parate kennis van online Marketing Communicatie
- Je bent communicatief en redactioneel sterk
- Je bent ervaren in het opmaken van communicatie uitingen met behulp van Adobe CC
software (Indesign, Photoshop, Illustrator)
- Je schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden, je denkt mee en houdt het overzicht
- Je bent creatief en hebt oog voor kwaliteit
- Je weet van aanpakken en bent stressbestendig
- Je hebt een afgeronde MBO+/HBO opleiding in marketing en/of communicatie of een
evenwaardige studie, dan wel werkervaring
Wat bieden we je?
- Een veelzijdige, uitdagende en zelfstandige functie voor minimaal 20 uur met kans om
creatief te zijn
- Samen met enthousiaste collega’s bouw je aan de positionering van Haaksbergen natuurlijk!
Enthousiast?
Stuur dan voor 12 september een motivatie en cv naar Chiel van der Scheer, voorzitter bestuur
Haaksbergen Promotie via c.vanderscheer@haaksbergennatuurlijk.nl. Laat alvast je creativiteit en
redactionele talent hierin zien. Bij vragen neem gerust contact op via T 06 40746479.
Over Stichting Haaksbergen Promotie
Haaksbergen Promotie is de marketing & promotie organisatie die zich samen met ondernemend
Haaksbergen (bedrijven, sport, natuurorganisaties, cultuur, belangenverenigingen, dorpsraden en
evenementenorganisaties) en gemeente inzet voor de promotie van Haaksbergen als vitale, actieve
en gezonde gemeente om te recreëren, wonen en ondernemen. Kerntaken zijn marketing en
promotie van het vrijetijdsaanbod in Haaksbergen en versterken van de positionering van
Haaksbergen via een multimediale communicatiemix en persoonlijk gastheerschap in de
Touristinfo/VVV winkel.
.

