Het Natuurcentrum Gorinchem is met haar kinderboerderij, educatief centrum en restaurant een gezellige en
toegankelijke organisatie, die zeven dagen per week geopend is. Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een:

Marketing- & eventsmedewerker (16u per week)
Wat ga je doen?
Jij zorgt ervoor dat ieder kind én ieder volwassenen in Gorinchem en de regio weet het Natuurcentrum het leukste
en gezelligste eiland van de regio vindt, dat ze met regelmaat willen bezoeken.
➢ Je verzorgt onze externe communicatie via onze website, nieuwsbrieven, persberichten en social media.
➢ Je verzorgt de communicatie-uitingen op ons terrein en draagt bij aan het verbeteren van onze uitstraling.
➢ Je activeert bestaande commerciële concepten, zoals de particuliere fondsenwerving en de kinderfeestjes.
➢ Je onderhoudt contacten met potentiele partners/ sponsoren en breidt dit netwerk uit.
➢ Je organiseert met regelmaat zelfstandig kleine evenementen en draagt bij aan enkele grote evenementen.
➢ Je ontwikkelt posters, flyers of brochures voor je eigen activiteiten of op verzoek van collega’s.
➢ Je doet marketingonderzoeken, marktanalyses en maakt marketingplannen. Je brengt je advies aan de
directeur uit over de toekomstige marketingstrategie. Hieruit voortvloeiende nieuwe plannen en concepten
werk je uit en breng je tot uitvoering
➢ Je rapporteert met regelmaat de voortgang aan de directeur en stemt je werkzaamheden af.
Je maakt deel uit van een team van stagiairs en vrijwillige medewerkers. De directeur geeft leiding aan dit team. Jij
bent hun eerste aanspreekpunt voor inhoudelijke afstemming.
Wat vragen wij?
Wij zoeken een enthousiaste, resultaatgerichte collega die onze marketing naar een hoger niveau kan brengen.
➢ Je bent een procesmanager, je werkt volgens draaiboeken en kan zelf draaiboeken opstellen.
➢ Je bent creatief en heb oog voor details, zonder je daarin te verliezen. Ook met het bescheiden budget van
een non profit organisatie kan jij creatief omgaan.
➢ Je bent in staat zelfstandig te werken, terwijl je toch deel uit maakt van het team.
➢ Je hebt ervaring met vormgeven (bij voorkeur met Canva) en het bijhouden van een Wordpress website. Je
kan werken met onze huisstijl die is vastgelegd in ons huisstijlboek.
➢ Je werkt indien nodig op weekenden en feestdagen in verband met evenementen
➢ Minimaal een MBO-opleiding richting marketing/communicatie of praktijkervaring binnen het vakgebied
Wat krijg je ervoor terug?
Werken bij Natuurcentrum Gorinchem betekent werken bij een levendige organisatie waar geen dag hetzelfde is. Je
maakt deel uit van een gezellig en divers team waarin je snel wordt opgenomen. Je functie is breed en uitdagend.
We bieden je een marktconform salaris. Wil je meer dan 16u per week werken en sta je open voor het draaien van
avond/weekenddiensten in de horeca? Geef dit aan bij je sollicitatie, er zijn mogelijkheden voor uitbreiding.
Is deze unieke baan precies wat jij zoekt?
Wacht dan niet langer, wij zien jouw reactie graag tegemoet! Stuur je motivatiebrief met CV vóór zaterdag 1
december 2018 naar Gitta Spruit (directeur Natuurcentrum Gorinchem) via personeelszaken@ncgorcum.nl. Wij
willen in januari 2019 de nieuwe marketingmedewerker aanstellen. Voor meer informatie kun je telefonisch contact
opnemen via telefoonnr. 0183-630 911.

