Vacature
De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt voor en met mensen aan een gezond milieu, een rijke natuur en
een mooi landschap. Wij zetten ons met hart en ziel in voor een duurzame ontwikkeling van de provincie
Drenthe. Dit realiseren wij voor een belangrijk deel door het ontwikkelen en uitvoeren van concrete projecten
samen met een groot aantal partners, zoals bedrijfsleven, overheden en bewonersgroepen.
Wij zijn op zoek naar een

Communicatieadviseur
Onze communicatieadviseur draagt zorg voor onze communicatiestrategie en algemene communicatietaken
en geeft leiding en uitvoering aan communicatieprojecten en campagnes. Hij / zij opereert op zowel
strategisch als operationeel niveau over de volle breedte van ons werkterrein en draagt bij aan het vergroten
van bereik en impact van onze organisatie.

De taken
•
•

•

Ontwikkelen en uitvoeren van de corporate communicatie van de Natuur en Milieufederatie Drenthe
(onder meer communicatiestrategie, huisstijl, nieuwsbrieven, website, sociale media, pers)
Ontwikkelen en realiseren van communicatie-inbreng en communicatieproducten in projecten en
samenwerkingsverbanden van de Natuur en Milieufederatie Drenthe
Projectleiding en uitvoering van communicatieprojecten en campagnes.

Wij zoeken een energieke teamspeler met
•
•
•
•
•

Kennis en ervaring op het terrein van strategische communicatie / marketing
Creativiteit en organisatiekracht voor het ontwikkelen van aansprekende producten en campagnes
Passie voor duurzaamheid
Uitstekende redactionele en communicatieve vaardigheden
Een praktische en resultaatgerichte ‘hands on’ mentaliteit
Ervaring en affiniteit met WordPress, online marketing en sociale media.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

Een aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband
32 uur per week
Een bruto salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, van maximaal € 4.284,-- per maand bij een
fulltime dienstverband van 36 uur per week
Een afwisselende functie in een dynamische werkorganisatie waarin je in hoge mate van
zelfstandigheid kunt werken
De prachtige provincie Drenthe als werkterrein
Samenwerking met een enthousiast en gemotiveerd team en een groot netwerk.

Standplaats: Assen
Reageren
Spreekt deze uitdaging je aan? Stuur dan uiterlijk 6 mei 2021 je motivatie(-brief) met CV naar
info@nmfdrenthe.nl en vermeld in het onderwerp ‘vacature communicatieadviseur’.
Meer informatie over de organisatie en onze projecten is te vinden op www.nmfdrenthe.nl
De eerste selectiegesprekken worden gepland in week 19 en 20.
Voor specifieke informatie kun je contact opnemen met Reinder Hoekstra, directeur Natuur en
Milieufederatie Drenthe via ons secretariaat 0592-311150.

