Ben je een communicatieve duizendpoot en hou je
van de Zeeuwse natuur, landschap en erfgoed?
Dan is het Zeeuwse Landschap op zoek naar jou!
Het Zeeuwse Landschap beschermt natuur, landschap en erfgoed in de provincie Zeeland.
Graag willen wij onze donateurs, inwoners en bezoekers van Zeeland mee laten genieten
van de natuurgebieden en erfgoedpareltjes die wij onderhouden en beheren.
Communicatie en educatie spelen daarin een sleutelrol. Ben jij degene die er mede voor
zorgt dat bezoekers zich welkom voelen, genieten in onze gebieden en op een leuke wijze
goede informatie krijgen over de natuur en ons werk?
Het Zeeuwse Landschap zoekt een

Medewerker communicatie en marketing
32-36 uur per week
Standplaats Wilhelminadorp

Je levert je bijdrage aan voorkomende werkzaamheden op de afdeling communicatie &
publieksdiensten, met 2 collega’s op het hoofdkantoor en een aantal collega’s in de twee
bezoekerscentra van Het Zeeuwse Landschap. Standplaats is Wilhelminadorp.
Promotie van activiteiten en begeleiding gidsenteam
HZL heeft een team enthousiaste vrijwillige gidsen, die in onze natuurgebieden rondleidingen
verzorgen. Per gebied is een groep gidsen actief, die zelfstandig werkt. Je plant met hen samen
de rondleidingen in en zorgt voor de promotie ervan. Je regelt bijscholingen en opleidingen
voor het gidsenteam en wikkelt excursie-aanvragen af. Ook ga je zorgen voor ontwikkeling van
nieuwe activiteiten gericht op families, en voor werving en opleiding van nieuwe gidsen.
Daarnaast organiseer je jaarlijks een aantal thema-excursies en evenementen met een
inhoudelijk tintje. Je zorgt voor de organisatie en promotie van deze evenementen.
Ontwikkeling van materialen
Je draagt zorg voor de ontwikkeling van informatieve en educatieve materialen,
zoals folders, routeboekjes, informatieborden en levert je bijdrage aan de inrichting
van uitkijkpunten en tentoonstellingen. Waar nodig lever je ondersteuning aan de
medewerkers bezoekerscentra.
Marketing en donateurswerving
Onze donateurs zijn belangrijk voor ons. Je levert een bijdrage aan het werven en binden van
donateurs. Daarnaast lever je een bijdrage aan fondsenwerving voor de organisatie.

Wij zoeken iemand die:
• Aantoonbaar affiniteit heeft met natuur, landschap en erfgoed en met het werken met
vrijwilligers;
• Ervaring heeft in het organiseren van activiteiten;
• Ervaring heeft in communicatie, voorlichting, educatie en marketing
• Ervaring heeft met fondsenwerving en sponsoring
• HBO werk- en denkniveau heeft, bijvoorbeeld verkregen via een opleiding HZ
University Communicatie;
• Zelfstandig kan werken, goed kan schrijven en buiten de lijntjes kan denken
• Stevig in zijn of haar schoenen staat, mensgericht is en een proactieve houding heeft;
• Een flexibele instelling heeft en bereid is om af en toe buiten kantooruren te werken;
• In bezit is van een rijbewijs B.
Wat bieden wij?
Een aanstelling bij Het Zeeuwse Landschap: een tijdelijke functie voor een jaar met
aansluitend, bij
gebleken geschiktheid, uitzicht op een vaste aanstelling;
• Een baan van 32-36 uur per week;
• Fijne en bevlogen collega’s;
• Een salaris van maximaal € 2.776,03 tot 3.579,94 bruto per maand bij een fulltime
dienstverband. De functie is ingeschaald volgens de CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel
De Landschappen.
• Standplaats is Wilhelminadorp (gemeente Goes).
Heb je belangstelling?
Dan ontvangen we graag een brief of email met je motivatie en je CV. Reageren is mogelijk tot
en met 24 september 2019. Gesprekken zijn voorzien op 4 oktober en (2e ronde) 11 oktober.

Heb je nog vragen over de functie dan kun je contact op nemen met mw R.Kuller (Hoofd
Communicatie) of dhr A. Bolomey (directeur-bestuurder), op maandag t/m vrijdag tussen 8.30
uur en 16.30 uur, telefoon: 0113-569110 .
Je kunt je motivatie en CV sturen naar:
Stichting Het Zeeuwse Landschap
t.a.v. R. Kuller
Postbus 25
4450 AA Heinkenszand
Of per mail: r.kuller@hetzeeuwselandschap.nl

