MARKETING EN COMMUNICATIE MEDEWERKER
Ben jij die creatieve duizendpoot met een vlotte pen en staat organiseren op jouw lijf
geschreven? Met een scala aan aanvragen van scholen, bedrijven en reguliere gasten is Fun
Valley Maastricht een populaire bestemming voor een schoolreis, bedrijfsavond of
vrijgezellendag.
Ben jij gastvrij, zie jij kansen en wil je meehelpen onze ambitieuze, jonge organisatie te laten
groeien? Dan zoeken we jou!

Functieomschrijving
Als vervanging van zwangerschapsverlof met uitzicht op verlenging, zijn wij op zoek naar een
enthousiaste, creatieve marketing- en communicatie medewerker. Je bent verantwoordelijk
voor de interne en externe communicatie, je onderhoudt diverse social media kanalen, maakt
content en bedenkt (online) marketing campagnes. Daarnaast uit jouw schrijftalent zich in
het onderhouden van de website, zowel tekstueel als grafisch, het schrijven van
nieuwsbrieven, het opstellen van brochures en nog veel meer! Naast marketing en
communicatie houd je je daarnaast bezig met de organisatie van (bedrijf)events. Ook
onderhoud je contacten en help je waar nodig je collega's met de dagelijkse sales.

WIE BEN JIJ?
Je hebt MBO/HBO werken denkniveau.
Bij voorkeur heb je een
afgeronde MBO-4/HBO
opleiding in de richting van
marketing- en
communicatie.
Je hebt minimaal 2 jaar
ervaring in een
vergelijkbare functie.
Ervaring met
reserveringssystemen is
een pré, maar geen must.

Je bent stressbestendig en
kunt goed het overzicht
bewaren.
Je hebt kennis van Adobe en
Photoshop/Indesign.
Je beheerst de Nederlandse
en Engelse taal perfect in
woord en schrift.
Je beschikt over goede
organisatie skills, je bent een
teamplayer maar
functioneert ook zelfstandig.
Je neemt initiatief, bent
assertief en kunt je inleven in
onze diverse doelgroepen.

Stuur je sollicitatie naar
mpieters@funvalleymaastricht.nl

Word jij onze nieuwe collega?
Verkoop jezelf op een creatieve
manier!

wAT WE JOU BIEDEN
Een uitdagende en afwisselende job in een unieke, creatieve werkomgeving.
Een functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief.
Een gezellig, jong team in een informele setting.
Een werkweek van minimaal 32 uur (werktijden in overleg).
Marktconforme arbeidsvoorwaarden en leuke extra's zoals een jaarlijks personeelsuitje en
korting op activiteiten.
Vragen over de vacature? Neem contact op via 043 409 44 41

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

