
 

Communicatiemedewerker 

Ben jij een kei in communicatie? En heb je affiniteit met landschap, geologie, 

cultuur en historie? Als communicatiemedewerker van De Hondsrug UNESCO 

Global Geopark zorg je ervoor dat bewoners en bezoekers het gebied vinden én 

ontdekken. Je maak mensen bewust van de unieke identiteit van het 

Hondsruggebied. Er is hier veel  te doen en te beleven.  

Je hebt een zelfstandige rol, maar we verwachten ook dat je goed kan 

samenwerken. Niet alleen met je collega’s in het team, maar ook met onze 

netwerkpartners. Ben jij beschikbaar voor minimaal vier dagen per week? 

Misschien is dit dan jouw nieuwe uitdaging! 

Wat ga je doen?  

Veelzijdigheid en een ondernemende houding zijn belangrijk voor onze 

communicatiemedewerker. Want de werkzaamheden zijn erg divers. Je bent 

verantwoordelijk voor onze online communicatiekanalen, zoals de nieuwsbrief, 

website en social media. Maar vindt het ook leuk om een bijeenkomst voor onze 

partners te organiseren. Bovendien draai je je hand niet om voor een goed 

communicatieplan. Een persbericht schrijven is voor jou geen probleem. En onze info 

mailbox heb je zo afgehandeld.  

Wie zijn wij? 

Stichting De Hondsrug UNESCO Global Geopark is een kleine organisatie die bestaat 

uit een enthousiast team en een bestuur. Er wordt samengewerkt in een informele 

sfeer. Elke collega heeft zijn of haar expertisegebied en samen beschikken we over 

veel kennis en toewijding.  

De stichting is een netwerkorganisatie. Als spin het web onderhouden wij contact met 

veel verschillende partners en ambassadeurs om ons heen. Zoals overheden, 

maatschappelijke organisatie en regionale bedrijven.  

Het Hondsruggebied is een geologisch en cultuurhistorisch zeer rijk en interessant 

gebied. Het gebied is zo uitzonderlijk dat het is uitgeroepen tot UNESCO Global  

Geopark. 

Onze hoofdtaken zijn coördinatie, afstemming, marketing en communicatie, educatie 

en het initiëren van nieuwe activiteiten die De Hondsrug UNESCO Global Geopark 

versterken. Ons belangrijkste instrument is het masterplan met zijn vier 

programmalijnen. De stichting bewaakt dit plan en heeft een belangrijke rol in de 

uitvoering ervan, in nauwe samenwerking met alle partners. 



 

Wie wij zoeken:  

• MBO+/HBO werk- en denkniveau 

• Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie  

• Je hebt affiniteit met online communicatie en sociale media  

• Je hebt schrijft makkelijk en bent gewend teksten te redigeren  

• Je bent een zelfstandig, proactief en daadkrachtig  

• Je bent precies, hebt oog voor detail en houdt tegelijk ook de grote lijnen voor 

ogen 

• Goede kennis van Windows, Office, Mailchimp en Wordpress 

• Je vindt het leuk om in een informeel, klein team te werken en veel verschillende 

werkzaamheden uit te voeren 

Wat bieden wij jou?  

• Een afwisselende functie met veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief 

• Flexibel werken op ons kantoor in Borger en thuis 

• Een dienstverband voor een jaar. Bevalt het van beide kanten? Dan krijg je 

een vast dienstverband 

• Een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden. (Functieschaal 9 

CAO gemeenten). 

Solliciteren  

Word jij enthousiast van onze vacature? Mail dan vóór 27 februari 2023 je sollicitatie 

met motivatie en cv naar Cathrien Posthumus (c.posthumus@dehondsrug.nl). Voor 

vragen kun je ook bij haar terecht. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-022551281.  

Op maandag 13 maart vinden de eerste selectiegesprekken plaats.  

Op woensdag 22 maart zijn de sollicitatie gesprekken voor de tweede ronde 

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.dehondsrug.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dehondsrug.nl/

