Marketing & Communicatiemedewerker (24-38 uur)
De functie
Zit marketing en organiseren in jouw DNA en vind jij het een uitdaging om in een
internationale werkomgeving mooie dingen te creëren? Als Marketing &
Communicatiemedewerker word je bij Peelbergen Equestrian Centre uitgedaagd om het
bedrijf nog beter op de kaart te zetten.
Als Marketing & Communicatiemedewerker zal je verantwoordelijk zijn voor online en offline
communicatie, alsmede een deel van de communicatie tussen interne partijen en externe
stakeholders. Je zult je daarnaast bezighouden met het opzetten en uitrollen van een
marketingstrategie betreft de on- en offline positionering van het bedrijf en het samenstellen
en bewaken van de marketingbudgetten.
Je bent onder andere verantwoordelijk voor de jaarlijkse marketingkalander. Wanneer gaan
we wat doen en hoe kunnen we onze naamsbekendheid nog verder uitbouwen? Je speelt in
op actualiteiten en je weet als geen ander hoe je de interne organisatie hierin mee kunt
opnemen. Daarnaast zal je veel samenwerken met de managing director en ondersteuning
aanbieden aan de overige afdelingen betreft marketinguitingen en promoties.

Dit verwachten wij van jou
Ben jij helemaal in je element als je snel kunt schakelen? Beweeg je je als een spin in het web
en ben je een communicatieve duizendpoot? Dan kan je het beste van jezelf laten zien in
deze functie, waarbij je zowel in een team als zelfstandig aan de slag gaat. Je vindt het een
uitdaging om deadlines te halen, je bent creatief en je neemt initiatief. Als persoon ben je van
nature overtuigend en weet je op verschillende niveaus op een tactvolle manier te
communiceren. Wij zoeken iemand die kan vertalen waar Peelbergen Equestrian Centre voor
staat. Het is een pre dat je aansluiting hebt met de branche, maar geen vereiste. Affiniteit
met sport in het algemeen, evenementen en het werken in een internationale omgeving is
voldoende. Je inzet en leergierigheid zullen mede het succes van de invulling van de functie
bepalen. Verder:
•
•
•
•
•
•

heb je HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding richting
communicatie, marketing of public relations;
heb je minimaal 1-2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
heb je een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift; Beheersing van de Duitse taal is een pre, maar geen must;
ervaring met fotografie is een pre, maar geen must
ervaring met Microsoft Office;
enige ervaring met Adobe Indesign/Illustrator is een must, zelf instructie
behoort ook tot de mogelijkheden;

•
•
•
•
•
•

enige ervaring met Photoshop, Mailchimp en/of Canva is een pre maar geen
must;
ben je dol op sociale media, je haalt energie uit het actief volgen van relevante
kanalen en je bent handig met het samenstellen van diverse content;
heb je ervaring met het analyseren en rapporteren van (sociale media) data
van Facebook en Instagram;
heb je enige ervaring met Wordpress (html kennis is niet vereist);
denk je in oplossingen, niet in problemen en schrikt niet terug van deadlines;
ben je woonachtig in de buurt van Kronenberg c.q. regio

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteunen van de Managing Director betreft de communicatie met externe
stakeholders middels o.m. nieuwsbrieven en pushberichten;
Uitwerken en uitvoeren van promotionele activiteiten middels o.m. gerichte emailing acties en nieuwsbrieven;
Het up-to-date houden van website (drietalig) en diverse sociale media
kanalen;
Ontwerpen van content, brochures en flyers (evt. in samenwerking met een
extern bureau) t.b.v sponsorwerving, horeca en evenementen;
Zorg dragen dat onze huisstijl overal correct doorgevoerd en uitgedragen
wordt;
Het opstellen van de marketingkalender en het samenstellen en bewaken van
het marketingbudget;
Meedenken over de lange termijndoelstellingen van de organisatie.

Dit mag je van ons verwachten
Je gaat aan de slag in een gedreven werkomgeving. Onze organisatie is groot genoeg om je
professioneel te kunnen ontwikkelen, maar ook zeker klein genoeg om daadwerkelijk het
verschil te kunnen maken. Je krijgt alle ruimte om invulling te geven aan het nemen van
initiatief en je persoonlijke ontwikkeling. We bieden een passend salaris passend bij jouw
kennis, ervaring en capaciteiten. En een bijzondere werkomgeving waarin topsport,
basissport en evenementen hand in hand gaan.
•
•
•
•

Een functie met veel verantwoordelijkheid en uitdagingen binnen een boeiende
omgeving die continue in beweging is.
Je kunt meebouwen in een sterk groeiend bedrijf.
Veel ruimte voor eigen initiatief en kansen om je stempel te drukken.
Passende salariëring en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Bedrijfsprofiel
Peelbergen Equestrian Centre is een moderne hippische accommodatie in het hart van
Limburg. We verwelkomen ruiters en paardenmensen van over de hele wereld. Zij komen met
hun paarden trainen en nemen deel aan wedstrijden op nationaal en internationaal niveau.
Drie grote overdekte arena’s zorgen voor een non-stop winsterseizoen en voor het outdoor
seizoen bieden onze zand- en gras arena’s buiten veel ruimte voor springconcoursen en
andere hippische evenementen. In het centraal gelegen restaurant kan men gezellig lunchen,
dineren of een drankje nuttigen en gelijktijdig genieten van de hippische sport. Algemeen
publiek is ook zeker welkom en heeft gratis toegang. De Peelbergen biedt ook een legio

andere mogelijkheden: van zalenhuur, vergader-arrangementen en cursussen tot diverse niet
hippisch gerelateerde evenementen.
Ben jij nieuwsgierig naar de functie van Marketing & Communicatiemedewerker en wil je
graag meer informatie , neem dan contact op met onze Managing Director, Ken Ruysen, +316
83 57 06 25
Wil je direct reageren? Dan zien we jouw CV met korte motivatie graag tegemoet op het
volgende e-mailadres: ken.ruysen@peelbergen.eu. Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature wordt niet gewaardeerd.

