
VACATURE  

 

Visit Flevoland is de marketingorganisatie van het gebied Flevoland. Samen met 

ondernemers en organisaties in Flevoland zorgen we dat het Verhaal van Flevoland 

zo goed en vaak mogelijk verteld wordt (in binnen- en buitenland) Om ons team (6 

personen) te versterken zijn we op zoek naar een nieuwe collega. 

Projectmedewerker (communicatie/secretarieel/administratief)  

In deze baan (24 – 32 uur) ben je verantwoordelijk voor een aantal marketing-

communicatie werkzaamheden. Daarnaast heb je een aantal licht administratieve 

en secretariële werkzaamheden en zorg je ervoor dat et team efficiënt en soepel 

kan werken. Daarnaast help je met de organisatie van onze bijeenkomsten. 

 Je herkent je dan ook in onderstaande eigenschappen:  

•        Je houdt van organiseren en regelen 

• Je bent communicatief sterk (in woord en op papier)  

• Je hebt affiniteit met administratie of je bent bereid om dit te leren 

• Je bent accuraat en precies 

• Je bent initiatiefrijk en oplossingsgericht 

• Je werkt planmatig en kijkt ver vooruit.  

Je werkervaring heb je opgedaan bij kleinere organisaties. Hierdoor ben je gewend 

een breed takenpakket op te pakken. Je hebt dus al ervaren een spin in het web te 

zijn. Jij zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt. 

Wat ga je doen? 

Marketing- communicatie ondersteuning voor diverse projecten: (70%  van je 

takenpakket) 

• Afhandelen van inkomende en uitgaande communicatie (telefoon, e-

mail, post) 

• Opmaken nieuwsbrief en content verzamelen voor andere 

communicatiemiddelen 

• Ondersteunen bij beheer en inzet social mediakanalen 

• Corrigeren van teksten 

• Invoer en of controle van data voor de  website visitflevoland.nl 

• Organiseren van bijeenkomsten en evenementen 

• Bijhouden van de jaarplanning 

http://www.visitflevoland.nl


• Ondersteuning diverse projecten  

Secretarieel - Administratief: (30% van je takenpakket) 

• Inboeken inkomende en uitgaande facturen (administratiekantoor 

doet de rest) 

• Opmaken en versturen van facturen   

• Verwerken van personeelsmutaties, tijdregistraties en verwerking 

verlof 

• Agenderen en voorbereiden en notuleren van de 

Aandeelhoudersvergaderingen  

Functie eisen  

• MBO opleiding (bij voorkeur richting marketingcommunicatie) 

• Affiniteit met Flevoland en toerisme 

• 24-32 uur beschikbaar 

• Werkervaring bij kleinere organisatie (pre) 

 

Wat bieden wij jou? 

• Marktconform salaris (2.083 eindschaal 3.600 euro fulltime)   

• Pensioenregeling 

• Reiskostenvergoeding 

• Laptop 

Waar ga je werken?  

Op het Ravelijn 50, 4 hoog. Een mooi gebouw, waar wij samen met andere 

organisaties een verdieping delen (dicht bij station).  

Hoe kan je solliciteren 

Stuur je motivatie en CV naar info@visitflevoland.nl. Solliciteren kan tot 18 

februari as. De gesprekken worden gehouden 24 en 25 februari. 

Over ons 

Visit Flevoland is dé destinatiemarketing organisatie voor Flevoland voor de 

vrijetijdssector. Wij zijn een ondernemend, creatief en (wo)man-made team. 

Een groep enthousiaste mensen met kennis van zaken en de durf om Flevoland 

duidelijk anders te vermarkten. 

mailto:info@visitflevoland.nl

