Organisatie
Een succesvol, inspirerend en leefbaar Noordwijk voor iedereen: bewoners,
bezoekers en bedrijven. Dat is de ambitie van destinatie marketingorganisatie
Noordwijk Marketing. De gemeente Noordwijk omvat de kernen Noordwijk
binnen, Noordwijk aan zee, Noordwijkerhout en De Zilk, en is erkend met het
predicaat heilzame zeebadplaats door de ESPA (European Spas Association).
Noordwijk Marketing helpt mee om Noordwijk dé plaats aan de Nederlandse kust
te laten worden waar gezondheid en genieten hand in hand gaan. Waar de
inwoners trots op zijn en waar bezoekers verrast worden. Een team van
enthousiaste medewerkers ontwikkelt hiervoor inspirerende campagnes, initieert
marketingactiviteiten en is aanjager van vernieuwende projecten die bijdragen
aan de verdere ontwikkeling van Noordwijk. Via onder andere websites, social
media, magazines en twee VVV’s.
Onze ambitie vraagt versterking van ons team. Daarom zijn we op zoek naar een
enthousiaste en proactieve

Content Creator (32-40 uur)
Wat ga je doen:
Als content creator ben je breed inzetbaar. Je werkt nauw samen met de online
marketeer en de communicatie & merkspecialist op het gebied van campagnes
en content van begin tot eind in tekst en beeld. Je hebt vooral een actieve rol in
de uitvoering ervan. Je creëert en plaatst content op onze website(s) en online en
offline media. Je bent medeverantwoordelijk voor het aanbod op en onderhoud
van onze website. Met jouw creatieve inbreng bouw je mee aan vernieuwende
campagnes en inspirerende evenementen en persreizen. Er is volop ruimte om
jezelf verder te ontwikkelen.
Door je enthousiasme en pro-activiteit draag je bij aan een informele maar
professionele werksfeer.
Wie je bent:
•

Je bent communicatief sterk en sociaal

•

Je bent creatief

•

Je neemt initiatief, bent flexibel en resultaatgericht

•

Je vindt het een uitdaging om een hele diverse functie te hebben en kunt
snel schakelen

•

Je hebt affiniteit met toerisme en gasten

•

Je werkt graag samen in een klein en enthousiast team van experts

Wat je kunt:
•

Je hebt minimaal een afgeronde mbo-opleiding, bij voorkeur op het
gebied van marketing en communicatie of toerisme

•

Je kunt goed plannen, prioriteiten stellen en deadlines bewaken

•

Je bent tekstueel sterk en nauwkeurig

•

Je hebt aantoonbare ervaring met CMS-systemen en SEO

•

Je hebt bij voorkeur ervaring met Adobe Indesign en/of Photoshop en met
e-mail marketing en social media

•

Je bent woonachtig in Noordwijk of de directe omgeving

•

Je hebt goede taalvaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel
mondeling als schriftelijk

Wat bieden we je:
We bieden je een afwisselende job in een dynamische organisatie waarvan het
kantoor op een steenworp afstand van het strand ligt. Er is veel ruimte en vrijheid
voor eigen invulling maar je hebt ook voldoende collega’s en experts om mee te
sparren. Je salaris is marktconform naar kennis en ervaring en er zijn goede
secundaire voorwaarden.
Solliciteren:
Ga je graag bij ons aan de slag als Online Marketeer? Stuur je cv en motivatie voor
15 augustus naar info@noordwijk.info t.a.v. Quirine Kamphuisen. Voor vragen over
de vacature kun je terecht bij Chantal Jurgens of Quirine Kamphuisen via 071-362
38 87.

