Vacature bij Landschap Erfgoed Utrecht:
manager Marketing & Communicatie
Het betreft een nieuwe functie.
Landschap Erfgoed Utrecht is de partnerorganisatie van de provincie Utrecht die mensen de waarde
van landschap en erfgoed laat ervaren. We doen dit vanuit de overtuiging dat het welbevinden van
mensen wordt vergroot als zij in verbinding staan met hun omgeving die te herleiden is naar
landschappelijke en culturele waarden en roots. Wij verbinden landschap en historie. We laten
inwoners hun eigen omgeving en geschiedenis ontdekken, beleven en waarderen, zodat zij deze voor
de toekomst willen behouden en willen doorgeven.
Dat doen we onder andere door verhalen over erfgoed en landschap te vertellen, en door landschap
en erfgoed te beheren en te ontwikkelen, samen met veel lokale en regionale partijen en meer dan
9000 vrijwilligers.

manager Marketing & Communicatie
per direct / 32 uur per week

Je gaat werken in de boeiende wereld van Natuur & Landschap en Erfgoed en werkt vanuit jouw
professie mee aan de realisatie van de transitie van Landschap Erfgoed Utrecht naar een
ondernemende maatschappelijke organisatie.
Doel van de functie is het ontwikkelen van proposities, participatievormen en fondsenwerving bij het
bedrijfsleven, overheden en fondsen, alsmede het strategisch orkestreren van de communicatie van
Landschap Erfgoed Utrecht en haar projecten. Je denkt in doelgroepen en weet ze te mobiliseren. Je
geeft leiding aan een klein team communicatiespecialisten en ontwikkelt de marketing voor Landschap
Erfgoed Utrecht in nauwe samenwerking met de directeur-bestuurder.
Je bent een zelfstarter met een bewezen trackrecord die het geweldig vindt om voor een
maatschappelijke organisatie te werken en die het een kick vindt om met beperkte middelen maximaal
rendement te genereren. Je beschikt over een uitstekend netwerk en weet deuren te openen. Je bent
een natuurmens en hebt een fascinatie voor alles wat met erfgoed te maken heeft. Je bent
beleidsmatig actief, maar schuwt de dagelijkse operatie niet.
Functieprofiel
Wij zoeken iemand die:
 een ondernemende doorzetter is
 het voortouw neemt en anderen voor zich en zijn/haar ideeën weet te winnen
 een innemende leider is die zorgt voor aanstekelijke creativiteit en vernieuwing
 makkelijk kan schakelen tussen de dynamiek van het bedrijfsleven en de overheid
 beschikt over uitstekende sociale vaardigheden
 in staat is snel een relevant netwerk te ontwikkelen en te onderhouden
 samenwerken hoog in het vaandel heeft staan
 helemaal los is op social media
 alle geheimen van internet kent

De manager Marketing & Communicatie is verantwoordelijk voor:
 corporate Branding, Marketing en Communicatie van Landschap Erfgoed Utrecht
 fondsenwerving en participatieproposities
 partnermarketing en -communicatie
 het (doen) opstellen en (doen) uitvoeren van (online) marketing- en communicatieplannen voor de
projecten van Landschap Erfgoed Utrecht en de Landschapsbeheerploegen Utrecht, o.a. via
social media
 de dagelijkse leiding over het team
 de positionering en zichtbaarheid van Landschap Erfgoed Utrecht

Voor opleiding en ervaring kijken we naar:
 minimaal HBO werk- en denkniveau (afgeronde relevante HBO/WO opleiding)
 tenminste 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
 gedegen online ervaring
 ervaring in BtoB én BtoC marketing en communicatie
 ervaring met het aansturen van vrijwilligers

Wij bieden:
 een veelzijdige, spannende nieuwe functie
 een bijzondere werkomgeving met ruimte voor creativiteit, resultaatgerichtheid en zelfontplooiing
 brutosalaris volgens schaal 8 Raam CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel de Landschappen
(inschaling op basis van kennis en ervaring, tussen € 3.511,15 en € 4.772,96 per maand o.b.v. 37urige werkweek)
 de functie is voor 1 jaar (incl. wettelijke proeftijd van 1 maand) met de mogelijkheid tot verlenging
én MT positie
Voel je de energie en sta je te trappelen?
Stuur dan je cv en motivatie vóór 24 maart 2017 naar info@landschaperfgoedutrecht.nl t.a.v. de heer
I.G.J. Brautigam onder vermelding van ‘Ik ben de nieuwe manager Marketing & Communicatie”. De
eerste gesprekken vinden plaats in de week van 3 april 2017.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ivo Brautigam, directeurbestuurder via tel. 030-2205534.

