
Oisterwijk is een mooie toeristische gemeente, 
midden in het groen. Of je nu fietst door de 
prachtige bossen, wandelt langs de vennen, 
gaat shoppen of geniet op ’t grootste terras van 
Nederland, in Oisterwijk vind je een gastvrije 
ontmoetingsplek met een ondernemend DNA. 
Wil je Oisterwijk samen met vrijwilligers, part-
ners en betrokkenen nog beter op de kaart zet-
ten en aantrekkelijker maken voor een bezoek? 
Dan is deze functie iets voor jou!

Wat ga je doen?

Vanaf voorjaar 2019 zetten de toeristische part-
ners in de gemeente Oisterwijk zich samen in 
voor de marketing van Oisterwijk. Onder de para-
plu van Bezoek Oisterwijk worden promotionele 
initiatieven gebundeld: vanuit een gedeelde 
marketingstrategie wordt ingezet op actieve 
marketing om de bekendheid van Oisterwijk te 
vergroten en bezoekers aan te trekken. 

Belangrijke stappen hierin zijn de start van de 
campagne ‘O’ wat ben je mooi’, de bekroning van 
Oisterwijk tot een van de allermooiste dorpen 
van Nederland en de herinrichting van het 
Toeristisch Informatie Punt (TIP) Oisterwijk. In 
het TIP ontvangt en informeert een enthousiaste 
groep vrijwilligers de bezoekers. 

Als manager van Bezoek Oisterwijk bouw je 
deze unieke positie van Oisterwijk verder uit. Dit 
doe je samen met je bestuur, een marketeer en 
de vrijwilligers van het TIP. Ook trek je hiervoor 
intensief op met Centrummanagement Oisterwijk, 
Buitengebiedmanagement Oisterwijk, gemeente 
Oisterwijk en externe communicatiebureaus. 
Je legt verantwoording af aan het bestuur van 
Bezoek Oisterwijk en bepaalt met hen de koers. 
Je bent budgetverantwoordelijk, wel krijg je ad-
ministratieve ondersteuning.

Het Meerjarenplan Citymarketing 2021-2023 dient 
als leidraad voor de taken van de manager van 
Bezoek Oisterwijk. De concrete invulling en acties 

kunnen naar eigen inzicht en ideeën plaatsvinden. 
Dit in afstemming met het bestuur van Bezoek 
Oisterwijk. 

Belangrijkste taken:

•  Opstellen en uitvoeren jaarlijkse marketingstrate-
gie en uitvoeringsplan;

•  Uitbouwen campagne ‘O’ wat ben je mooi’ met 
nadrukkelijk aandacht voor het verbinden van 
ondernemers en slimme samenwerkingen en 
het ontwikkelen en stimuleren van concrete 
initiatieven passend bij deze campagne; 

•  Ondersteunen evenementen en bundelen van 
krachten in lijn van het merk Oisterwijk;

•  Initiëren en organiseren overlegstructuren en 
onderhouden contacten met alle betrokken 
stakeholders in de gemeente, waaronder team 
Bezoek Oisterwijk, Klankbordgroep Bezoek 
Oisterwijk, ondernemersverenigingen en andere 
relevante organisaties en partners; 

• Benutten en onderhouden perscontacten;
•  Zorgdragen voor (optimale) exploitatie TIP 
 Oisterwijk;
•  Enthousiasmeren en aansturen vrijwilligers 
 TIP Oisterwijk;
•  Coördineren uitgifte, verkoop en administratie 
 lokale cadeaubon Oisterwijk;
•  Aanvragen en periodiek verantwoorden subsidie 

gemeente Oisterwijk;
•  Benutten kansen voor aanboren externe fondsen, 

subsidies en/of andere geldelijke middelen.

Wat verwachten we van jou?

Bezoek Oisterwijk is op zoek naar een enthousiaste 
en ondernemende manager die denkt in mogelijk-
heden en doelen en zich sterk verbonden voelt met 
Oisterwijk en haar bedrijven/ondernemers, bezoe-
kers en partners. 

Je hebt (minimaal) een HBO-opleidingsniveau, 
goede kennis van marketing en de diverse on- en 
offline marketingtools (waaronder social media, 
free publicity), communicatie en de vrijetijds-

sector, managementvaardigheden en financiële 
kennis. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de 
onderstaande kwaliteiten:

•  Verbindend en zichtbaar voor ondernemers 
 en de belangrijkste partners;
• Schakelt gemakkelijk op alle niveaus; 
• Communicatief en laagdrempelig benaderbaar;
• Creatief en inspirerend;
• Daadkrachtig en resultaatgericht;
• Flexibel inzetbaar;
• Strategisch denkvermogen.

Wat bieden wij?

•  Een uitdagende en verantwoordelijke functie 
 in één van de mooiste dorpen van Nederland.
•  Een goed netwerk met enthousiaste partners 
 en ondernemers.
• Ruimte voor eigen creativiteit en invulling.
• Marktconforme beloning.
•  Je werkt op contractbasis. In overleg vullen 
 we dit contract verder in.

En in de herfst wellicht
zelfs op je allermooist. 

Het bestuur van Bezoek Oisterwijk zoekt:

Manager Bezoek Oisterwijk (20-24 uur)
Verbinder - Inspirator - Creatief - Ondernemend - Daadkrachtig

bezoekoisterwijk.nl
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Solliciteren?

Ben je enthousiast en wil je Oisterwijk nog 

aantrekkelijker maken? Reageer dan vóór 

maandag 25 oktober op deze uitdagende 

functie. Je motivatie en CV mail je aan het 

bestuur van Bezoek Oisterwijk via: 

info@bezoekoisterwijk.nl.
Ook als je vragen hebt, kun je deze sturen 

aan dit mailadres.

Op dinsdag 2 november vindt de eerste 

gespreksronde plaats.

De tweede gespreksronde is op maandag 

8 of dinsdag 9 november.


