Wil je werken bij een bijzondere reisorganisatie? Stichting Het Buitenhof
organiseert al sinds 1976 begeleide vakanties voor mensen met een
beperking. Dit doen wij onder de merknamen Buitenhof Reizen,
MundoRado Reizen en AutiTravel. Vakanties organiseren wij dankzij de
inzet van ruim 800 vrijwilligers en 11 medewerkers op kantoor. Wij zijn op
zoek naar een

Medewerk(st)er afdeling Marketing & Communicatie
(Fulltime, 37,5 uur)

Ben jij de meest enthousiaste, hardwerkende, creatieve en eigenzinnige
marketing & communicatie medewerker van Gouda en omgeving? Voel jij
je helemaal thuis in de marketingwereld? Heb jij kennis van zowel
online als offline marketing? Ben jij helemaal in je element zodra je
met marketing bezig bent. Bruis jij van de energie? Blijf dan vooral
lezen!
Het wordt jouw taak als medewerker Marketing & Communicatie om de
operationele marketing- en communicatie taken te coördineren en/of uit
te voeren. Denk aan het bijwerken van onze websites, de sociale kanalen
en onze (digitale) nieuwsbrieven. Maar ook het invullen van onze
aanwezigheid op beurzen en evenementen. Eigenlijk alles wat de
buitenwereld van ons te zien krijgt.
Is social media en e-mail marketing al bekend terrein voor jou? Samen
met de manager Marketing & Communicatie ga je aan de slag met het
opstellen van jaarlijkse content jaarkalenders als ook strategische
plannen. Ook bepaal je samen met de manager en hoofd verkoop waar
de prioriteiten liggen en bedenk je acties/(online) campagnes om de
nieuwe klanten te bereiken en de bestaande klanten aan ons te binden.
Je ziet kansen in de markt en speelt je hierop in. Jij helpt ons te bepalen
wat de beste manier is om in contact te komen met onze doelgroep.
Maar dit is nog lang niet alles. Je bent ook verantwoordelijk voor het
beheer van het creëren van content voor (digitale) nieuwsbrieven,
content websites en online/offline campagnes. Je begeleidt de
gidsproductie, waar gevoel voor beeld en huisstijl absoluut een pré is. Je
bewaakt hierin de (tijds)planningen en bent goed georganiseerd.

Als medewerker Marketing & communicatie ontdek je alle facetten van het
MarCom vak. Een greep uit jouw werkzaamheden…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je onderhoudt onze Instagram, LinkedIn en Facebookpagina’s en
laat deze met jouw strategie enorm groeien;
Je creëert content voor de social mediakanalen;
Opzetten, uitvoeren en evalueren van diverse marketingactiviteiten;
Campagnes en acties opzetten en uitwerken;
Opvragen van offertes voor bijvoorbeeld drukwerk of merchandise;
Je maakt en bewaakt planningen voor drukwerk, events en beurzen;
Het actueel houden van de diverse websites en het doorvoeren van
een constante contentverbetering;
Je organiseert en bent aanwezig op beurzen en congressen;
Je bent creatief in het schrijven van nieuwsbrieven en webteksten;

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MB+ werk-en denkniveau;
Je hebt affiniteit binnen de reisbranche;
Je bent communicatief ijzersterk;
Je kunt doelgroepgericht schrijven;
Je weet mensen met flair te enthousiasmeren;
Je bent creatief in het creëren van content;
Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden;
Je bent nauwkeurig en analytisch;
Je bent probleemoplossend, flexibel, initiatiefrijk en commercieel
ingesteld;
Je kan snel denken en schakelen tussen verschillende onderwerpen;
Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse
taal in woord en geschrift;
Je hebt bij voorkeur affiniteit met onze doelgroep(en).

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een leuke functie binnen een bijzondere en specialistische
reisorganisatie;
Een superleuk enthousiast team
Salarisschaal: functiegroep 5 CAO reisbranche
Aanvullende verzekeringen voor WGA en WIA
Een jaarcontract, met de intentie tot verlenging naar onbepaalde tijd
Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden met pensioen via
pensioenfonds Zorg en Welzijn PFZW
Goed bereikbaar kantoor in Gouda met eigen parkeerplaats
Startdatum: bij voorkeur 1 januari 2022

Heb jij interesse in deze afwisselende en uitdagende functie? Mail dan
je motivatiebrief met CV vóór 15 november 2021 naar Stichting Het
Buitenhof, t.a.v. Shirley Janssen, s.janssen@buitenhof.nl
Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op www.buitenhof.nl

