Utrechts Landschap heeft per 1 mei 2019 een vacature voor een
medewerker marketingcommunicatie m/v
32–37 uur per week
Met bijzondere natuur en waardevolle erfgoedeigendommen in de hele provincie bevindt Utrechts
Landschap zich letterlijk middenin de samenleving. Al 26.500 donateurs steunen ons werk en kunnen
zich Beschermer noemen. We willen dat nog meer mensen zich met onze doelstelling verbonden
voelen. Daarom zoeken we een medewerker marketingcommunicatie.
Dit ga je doen
Je draagt bij aan de verbetering van onze marketingcommunicatiemiddelen en onze werkwijze.
Daarbij is je blik gericht op verbetering van onze middelenmix en op een integrale benadering. Je
hebt ruime ervaring met online marketing en weet feilloos welke content onze achterban
aanspreekt. Deze content maak je zelf of laat je maken. Zelf beschik je over excellente redactionele
vaardigheden. Met groot gemak schrijf je (uiteraard foutloos) verschillende soorten teksten. Je
coördineert onze aanwezigheid op onze snelste communicatiekanalen, zoals Facebook, LinkedIn en
Twitter. Je verbetert onze digitale nieuwsbrief en denkt mee over hoe we nog meer mensen kunnen
interesseren voor natuur en erfgoed in Utrecht. Daarnaast organiseer je kleinschalige evenementen.
Als medewerker marketingcommunicatie maak je deel uit van een hecht multidisciplinair team,
momenteel bestaande uit twee communicatiemedewerkers, twee fondsenwervers, een coördinator
vrijwilligersmanagement, een medewerker Beschermersadministratie, een locatiemanager en het
afdelingshoofd Publiek en Relatie.
Wie ben jij?
 Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond op het gebied van communicatie of journalistiek.
 Je begint net aan je loopbaan of hebt al enige werkervaring, maar in ieder geval heb je een zuiver
talent voor marketingcommunicatie en professionele kennis van social media.
 Je bent enthousiast en neemt graag initiatief, maar je kunt ook goed je takenpakket bewaken.
 Je schrijft foutloos Nederlands voor allerlei soorten teksten (social media-berichten,
persberichten, short copy voor marketingcommunicatie).
 Je bent een kei in gestructureerd werken en vindt het leuk om daarmee concrete resultaten te
boeken.
 Je bent aantoonbaar betrokken bij bescherming van natuur, erfgoed en landschap.
 Je bent bij voorkeur in bezit van rijbewijs B.
 Je bent bij voorkeur woonachtig in provincie Utrecht.

Wat biedt Utrechts Landschap jou?
 De mogelijkheid om bij een organisatie te werken die opkomt voor de belangen van de natuur en
het erfgoed in de provincie Utrecht.
 Je wordt collega van 50 enorm betrokken medewerkers en 600 enthousiaste vrijwilligers.
 Geen dag is hetzelfde. Je komt nog eens ergens en je ziet nog eens wat, want ons werkgebied is
vol bijzondere natuur en erfgoed.
 Een sfeervolle werkplek op landgoed Oostbroek, pal naast Science Park Utrecht en de stadsgrens
van Utrecht.
 Een aanstelling voor één jaar, die bij goed functioneren kan worden verlengd.
 Inschaling in aanloopschaal 5 volgens de Raam‐cao Bos en Natuur deel Landschappen (maximaal
€ 3.092 bruto per maand bij een 37-urige werkweek).
 Deelname aan het pensioenfonds.
Heb je belangstelling?
 Voor informatie over de functie kun je op maandag, woensdag en donderdag telefonisch contact
opnemen met Karin Tonen, P&O-adviseur, via het algemene telefoonnummer (030) 220 55 55.
 Stuur je uitgebreide motivatie met cv vóór 20 februari a.s. naar k.tonen@utrechtslandschap.nl.
Vermeld als onderwerp ‘sollicitatie medewerker marketingcommunicatie’.
 De sollicitatiegesprekken vinden plaats in twee rondes. Een korte schrijfopdracht maakt
onderdeel uit van de selectieprocedure.
Over Utrechts Landschap
Utrechts Landschap is dé beschermer van natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht.
Onze stichting is in 1927 opgericht met als doel landschap, natuur en erfgoed te beschermen en voor
altijd te behouden.
Verspreid door de provincie hebben we inmiddels een grote variëteit aan natuur en erfgoed in
eigendom. We zijn dus letterlijk dicht bij veel Utrechters. Onze prachtige natuurgebieden zijn stuk
voor stuk toegankelijk voor alle inwoners van onze provincie en voor hen die buiten Utrecht wonen.
Daarnaast hebben we belangrijk monumentaal erfgoed onder onze hoede: meerdere landgoederen
met opstallen, 23 werkende molens en Kasteel Loenersloot.
Bij Utrechts Landschap werken zo’n 50 professionals. Zonder onbescheiden te willen zijn: we doen
echt heel veel. Dat kan alleen mede dankzij de onbetaalbare inzet van maar liefst 600 vrijwilligers. En
natuurlijk dankzij 26.500 inwoners van Utrecht die ons jaarlijks steunen door Beschermer te zijn of
door een schenking te doen. Tientallen bedrijfsvrienden maken ons dagelijks werk en speciale
projecten mogelijk.

