MANAGER MARKETING & COMMUNICATIE
Of we het leukste team van
Flevoland zijn, daar mag jij wat
over zeggen. Enthousiast zijn we
zeker. Iedere dag zetten wij ons
in om de vrijetijdssector in Flevoland te promoten. Visit Flevoland
is dan ook dé destinatiemarketing organisatie voor Flevoland.
We hebben kennis van zaken,
werken hard en durven Flevoland
duidelijk anders te noemen.
Samen met ondernemers en
organisaties zorgen wij dat het
Verhaal van Flevoland zo goed en
vaak mogelijk verteld wordt
(zowel nationaal als internationaal). Om ons team te versterken
zoeken wij een nieuwe collega.

Manager
Marketing &
Communicatie
Samen met enkele andere collega’s ben je verantwoordelijk voor
het managen van de marketing &
communicatie voor onze projecten. Wij bedenken graag on- en
offline mediacampagnes met lef
om bezoekers naar Flevoland te
krijgen. Doe je met ons mee?

Verzorg je straks activiteiten
rondom brandmanagement en
promotie van Flevoland en onderhoud je nauwe contacten en
deel je je kennis met opdrachtgevers zoals provincie, gemeenten en het bedrijfsleven? Kortom:
wij zoeken een adviseur, uitvoerder, coördinator, aanjager en
trekker voor het versterken van
recreatie en toerisme binnen
Flevoland.

Wij zijn benieuwd naar jou!
Deze functie past goed bij jou als
je ruime ervaring en die brede
kennis hebt op het gebied van
marketing & communicatie en
projectmanagement. Het betreft een leidinggevende functie,
daarom zoeken wij iemand met
minimaal 3 jaar leidinggevende
ervaring. Je bent gewend een
breed takenpakket op te pakken,
proactief te werken, bent flexibel en een echte aanpakker. Je
hebt ervaren een spin in het web
te zijn. Plannen en organiseren
zit in je bloed. We werken in een
klein team (7 toppers) met ieder
haar eigen expertise. Binnen het
team ondersteunen we elkaar en
helpen we elkaar waar mogelijk.
Gezien de werkzaamheden

zoeken we iemand met minimaal
een HBO opleiding voor 32–40
uur per week. Heb je affiniteit
met Flevoland en toerisme? Dan
past deze functie zeker bij jou.
Je rapporteert aan de directeur/
bestuurder van Visit Flevoland.

Dit krijg je terug voor je inzet!
Uiteraard krijg je bij Visit Flevoland een marktconform salaris,
afhankelijk van je werkervaring/
opleiding. Daarnaast krijg je een
eindejaarsuitkering en pensioenregeling aangeboden. Ook kennen we een prestatieafhankelijke
bonus. Wij werken in een prachtig
kantoor vanuit Lelystad, waar het
nieuwe werken kansen biedt.
Uiteraard krijg je de middelen
die je nodig hebt om je functie te
kunnen uitvoeren zoals een laptop en telefoon.
Solliciteren?
Ben je net zo enthousiast als wij?
Stuur dan je motivatie en CV naar
Brigitte Daalder via mailadres
brigitte@visitflevoland.nl. Wij zijn
benieuwd naar sollicitanten van
alle leeftijden! Solliciteren kan tot
15 juni 2022. De gesprekken worden de derde week van juni gehouden.
VISITFLEVOLAND.NL

