Allegoeds Vakanties organiseert vakanties met een ‘sociale plus’ voor ouderen die niet
(meer) zelfstandig op vakantie kunnen. De vakanties zijn geen doel op zich, maar tevens een
middel om gasten uit hun sociale isolement te halen en het welbevinden te bevorderen.
Om de marketing en communicatie voor deze vakanties vorm te geven is Allegoeds op zoek
naar een

Communicatiemedewerker
16 uur per week, verspreid over 3 dagen
De organisatie
Jaarlijks organiseert Allegoeds Vakanties zo’n 35 arrangementen met circa 1.000 gasten. De
vakanties vinden plaats op diverse locaties in Nederland en worden ondersteund door circa
150 vrijwilligers. De stichting beschikt daarnaast over een eigen, volledig aangepast vakantiehotel: Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed. Beide onderdelen van de stichting worden
aangestuurd door een manager (respectievelijk de Coördinator Vakanties en de Locatiemanager) met een eigen beleid- en budgetverantwoordelijkheid. Allegoeds is in de afgelopen
jaren gegroeid en geprofessionaliseerd. Een klein team bereidt vanuit het kantoor de vakanties voor, waarbij de feitelijke uitvoering van de vakanties in handen is van vrijwilligers.
Functie
De communicatiemedewerker is primair werkzaam voor Allegoeds Vakanties en ontwikkelt
beleid op het gebied van (online) marketing, communicatie en PR en voert dit uit. Doel daarbij is om Allegoeds Vakanties en de Stichting blijvend in de markt te positioneren en de beoogde doelgroepen te bereiken. Daarbij steeds kijkend naar nieuwe kansen, vooral ook op
online gebied. De communicatiemedewerker werkt nauw samen met de Coördinator Allegoeds Vakanties en verricht enkele ondersteunende werkzaamheden voor de Stichting als
geheel.
Belangrijkste taken
 Ontwikkelen en evalueren van strategisch marketing- en communicatiebeleid en de gewenste inzet van communicatiemiddelen. Een deel van dit beleid omvat online marketing (e-mailnieuwsbrieven, sociale media en online adverteren).
 Doelgroepenanalyse en afstemmen van communicatiemiddelen daarop
 Uitvoeren van marketing- en communicatiebeleid
 Adviseren van de Coördinator Allegoeds Vakanties en de directeur met het oog op marketing en communicatie
 Ontwikkelen en beheren van de website voor Allegoeds Vakanties
 Ondersteuning van de front office op piekmomenten

Je kwaliteiten
 HBO werk- en denkniveau op het gebied van communicatie en/of marketing
 Enkele jaren ervaring in het zelfstandig uitvoeren van communicatieprojecten en het
inzetten van online marketing
 Je schrijfvaardigheid stelt je in staat om wervende teksten te schrijven die afgestemd zijn
op de doelgroep
 Je hebt een positieve instelling en bent praktisch en pragmatisch
 Professioneel en betrokken
 Uitstekende sociale vaardigheden
 Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 Ondernemend en initiatiefrijk
 Creatief en flexibel
 Goed kunnen samenwerken
 Je kunt goed organiseren en werkt planmatig
 Affiniteit met de doelgroep van Allegoeds Vakanties
Wat bieden wij
Je gaat werken bij een warme, sociale organisatie die dienstbaarheid hoog in het vaandel
heeft. Ons team bestaat uit 7 medewerkers dat in onderlinge samenwerking de activiteiten
gestalte geeft. Onze dienstverlening wordt zeer gewaardeerd, gasten laten vaak weten dat
de vakantie voor hen van grote betekenis was.
Wij bieden een zelfstandige, parttime functie voor 16 uur, bij voorkeur verdeeld over tenminste 3 dagen, in een collegiale sfeer. Het betreft een dienstverband voor één jaar dat na
gebleken geschiktheid kan worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. De
CAO-ziekenhuizen is van toepassing en kent uitstekende arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris.
Interesse?
Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Gerard van Donselaar,
Coördinator Allegoeds Vakanties (maandag- , dinsdag- , woensdagmiddag tussen 16.00 –
17.00 uur) via telefoonnummer 0318-485183.
Je schriftelijke reactie kun je, per mail, versturen aan:
vacature@allegoeds.nl
Sollicitaties zien wij graag uiterlijk 12 januari 2019 tegemoet.

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