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Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld

SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAAM EILAND 

Deltawind staat, als een van de grootste energie coöperaties, voor het produceren
van duurzaam opgewekte energie, in eigendom van de  lokale bevolking, én voor het
bevorderen van efficiënt energiegebruik. We zoeken iemand die thuis is in het gebruik
van moderne media en creatief is in het bedenken van campagnes en bijeenkomsten.
Vind jij dat deze advertentie beter had gekund? Lees dan vooral verder!  

WAT GA JE DOEN ALS TEAMLID MARKETING EN COMMUNICATIE?
Je gaat aan de slag binnen een kleine, slagvaardige club mensen die samen ideeën
ontwikkelt en uitwerkt voor de activiteiten van de coöperatie en haar projecten,
waaronder het Energieloket en Windpark Krammer. Jij wordt binnen ons team
verantwoordelijk voor marketing en communicatie en zet jouw tanden in het: 
• opstellen en uitwerken van marketing- en communicatieplannen in teamverband;
• signaleren van alle mogelijkheden voor communicatie; 
• vertellen van ons verhaal (storytelling);
• opzetten, uitvoeren en beheren van campagnes. 

En ook voor het dagelijks beheer voel je je verantwoordelijk voor: 
• bewaken van de huisstijl en onderhouden van websitecontent van ieder project;
• activiteiten op onze social mediakanalen;
• bijdragen aan events zoals tentoonstellingen, open dagen en excursies;
 Natuurlijk ook door met je teamleden aanwezig te zijn.

WIE BEN JIJ?
Je bent creatief, proactief en een goede teamspeler. Je hebt een HBO opleiding
marketing en communicatie afgerond of dit niveau door ervaring bereikt. Je vindt
het leuk om content te creëren voor ieder modern communicatieplatform en hebt
een vlotte pen in het Nederlands. Je hebt er geen moeite mee meerdere projecten
tegelijk te managen zonder het overzicht te verliezen. We verwachten dat je (basis)-
kennis hebt van grafische programma’s.

WAT BIEDEN WIJ?
Je komt in dienst van de Coöperatie Deltawind en gaat aan de slag voor de
coöperatie en haar diverse projecten waaronder het Energieloket Goeree-Overflakkee
en Windpark Krammer. Ons kantoor is gevestigd in Oude-Tonge. Daar ben je de meeste 
tijd. Bij ons vind je een informele en dynamische werkomgeving met korte lijnen en
een grote mate van zelfstandigheid, met veel ruimte voor eigen inbreng en nieuwe
initiatieven. We bieden flexibele werktijden, een salaris tussen € 2.500 en € 3.600,
een dertiende maand en een goede pensioenvoorziening.

SPREEKT DIT JE AAN?
Dan leren wij jou graag kennen. Stuur vóór 11 oktober een e-mail, met je motivatie
en CV, gericht aan Monique Sweep via sweep@deltawind.nl. Wil je meer informatie
bel haar dan via 0622 40 6549. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van
18 oktober 2021.

HEB JIJ HART VOOR COMMUNICATIE?
Wij zijn op zoek naar een

TEAMLID MARKETING EN COMMUNICATIE M/V
(3-4 DAGEN PER WEEK)


