Het getjilp van een vogel maakt je wakker, je denkt meteen terug aan die schitterende wandeling van
gisteren en aan de sterrenhemel waaronder je in slaap viel. Dat is het gevoel van kamperen op een
Natuurkampeerterrein of overnachten in een Trekkershut. Gaat jouw hart sneller kloppen van
mensen duurzaam laten genieten van de natuur? Heb jij oog voor strategische communicatie,
probeer je graag nieuwe ideeën uit en past de term duizendpoot bij je? Dan hebben wij dé baan voor
jou.

Communicatiestrateeg 28-36 uur p/w Tijdelijk voor 1 jaar
Hier ben je goed in
Teksten schrijven, campagnes ontwikkelen en websitecontent maken, daar krijg je energie van. Je
weet wat werkt en hoe we ons bereik verder kunnen vergroten en effectueren. Google, Wordpress
en social media hebben geen geheimen voor je, je weet precies hoe wij daarin het beste naar voren
kunnen komen. Daarbij weet je data goed om te zetten in nieuwe kansen voor Stichting de Groene
Koepel. Je pakt graag als projectleider inhoudelijke projecten op voor het DGK Lab, ons kennis- en
ontwikkelcentrum. Denk bijvoorbeeld aan het genereren van kennis over en het ontwikkelen van
workshops voor het project Eetbaar Landschap, aan het toegankelijker maken van de
GroepsNatuurkampeerterreinen of het verstevigen van ons vriendenbestand. Heb je nog wat uren
over, dan schuif je de laptop aan de kant en pak je samen met collega’s wat Groene Boekjes in. En is
het weekend aangebroken, dan doe je misschien wel niets liever dan even in een Trekkershut of in je
eigen tent overnachten.

Dit breng je mee
We waarderen het zeer als je ervaring hebt met de werkzaamheden die je bij ons gaat oppakken. Een
opleiding op WO/HBO-niveau spreekt eveneens in jouw voordeel. Communicatief ben je sterk, je
neemt initiatief en kunt goed zelfstandig werken. Je bent flexibel en kunt snel schakelen tussen
verschillende onderwerpen en werkzaamheden. Je schakelt bijvoorbeeld moeiteloos tussen
strategische en tactisch operationele werkzaamheden. Natuurlijk draag je kamperen, duurzaamheid
en natuur een warm hart toe.

Dit krijg je van ons
Je krijgt van ons alle ruimte om te doen waar je goed in bent om het netwerk van Trekkershutten,
Natuurkampeerterreinen, GroepsNatuurkampeerterreinen en De Groene Koepel verder op de kaart
te zetten. Het natuurkamperen zit al jaren in de lift en jij krijgt de unieke kans dit te bestendigen.
Je gaat deel uitmaken van een ontzettend leuk, goed en bevlogen team waar veel kennis aanwezig is.
Gezamenlijk maken we het recreëren in Nederland en omringende landen duurzamer en
natuurlijker. Ons hart gaat er sneller van kloppen en dat van jou hopelijk ook.
We zorgen ervoor dat jij je werk goed kunt uitvoeren, dus je krijgt van ons een laptop. Zolang we het
grootste deel van de tijd nog thuiswerken, stellen we je in staat dat je thuis je werk goed kunt doen.
Natuurlijk bieden we je een salaris waar je recht op hebt gezien het werk dat je doet, dit zit in schaal
8 CAO Welzijn. Afhankelijk van wat je meebrengt is bij uitzonderlijke geschiktheid schaal 9
bespreekbaar. Let goed op: dit is een tijdelijke aanstelling van 1 jaar die mogelijk eenmalig verlengd
kan worden met 1 jaar.
Meer informatie en sollicitatie
Hebben we jouw interesse gewekt? Stuur dan uiterlijk 19 mei 2021 jouw motivatie en CV naar Eelke
Horselenberg op eelke@degroenekoepel.nl.
Mocht je vragen hebben over de vacature neem dan gerust contact met ons op. Acquisitiepogingen
hoeven dan weer niet, we rekenen erop dat we genoeg leuke reacties krijgen om daar zelf een goede
keuze uit te kunnen maken.

Over stichting De Groene Koepel
Wil je meer weten over onze missie en visie kijk dan op www.degroenekoepel.nl

