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Medewerker Marketing en Communicatie - 16 uur, 1 jaar 
 
Ben jij communicatief sterk, creatief en een waar organisatietalent? Zie je werk liggen en pak je dit 
proactief op? Voor ons compacte en jonge team zoeken we iemand die niet bang is om bergen te 
verzetten, energie krijgt van het halen van deadlines en het hoofd koel houdt als de dag anders loopt 
dan gepland. Als je snapt hoe je verschillende groepen mensen met de juiste boodschap bereikt, dan 
is deze vacature voor jou! In deze uitdagende en afwisselende functie, met de nadruk op 
vrijetijdseconomie, houd je je komend jaar bezig met online en offline communicatie zoals 
persberichten, nieuwsbrieven, content creëren voor website en sociale media; samenstellen en 
verwerken van reserveringen voor arrangementen, ondersteun je bij het ontwikkelen van onze 
producten zoals routes en magazines en ondersteun je waar nodig zoals bij het organiseren van 
promotieactiviteiten.   

Wat vragen we? 

• Je hebt een HBO of MBO-opleiding marketing/communicatie, toerisme of een gelijkwaardige 
commerciële opleiding afgerond 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Je bent communicatief sterk en taalvaardig 

• Je bent proactief en creatief  

• Een zelfstandige en stressbestendige werkhouding 

• Affiniteit met Hof van Twente is een pré  

 

Wat bieden we? 

- Een uitdagende en afwisselende baan voor 16 uur per week in een jonge organisatie 
- Vanwege een aankomend zwangerschapsverlof in ons team is het wenselijk dat je vanaf medio juni   
voor een bepaalde periode in overleg meer uren beschikbaar bent 
- Een werkplek in Goor en de mogelijkheid om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken 
- Een prettige werkomgeving met een collegiale en informele sfeer 
- Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging  
- Salaris tussen € 2.000 en € 2.200 bruto bij een fulltime dienstverband 

Zijn wij op zoek naar jou?  
Ben jij de kandidaat waar wij naar op zoek zijn? Dan kijken wij uit naar jouw reactie! Mail je motivatie 
en CV vóór 31 januari a.s. naar Lionne Wolberink op het e-mailadres: lionne@hofmarketing.nl. Voor 
vragen over de inhoud van de functie kun je ook contact opnemen met Lionne via 06-53861817. De 
eerste gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 7 februari a.s.  

Over HofMarketing 
Met ons jonge en compacte team werken we samen met ondernemers, gemeente en andere 
partners aan het vermarkten van Hof van Twente op het gebied van wonen, werken en recreëren. 
Daar valt ook het lokale gastheerschap onder. Door middel van goed ontvangst, actuele 24-uurs 
(toeristische) informatievoorziening, (innovatieve) productontwikkeling en (interactieve) promotie 

lionne@hofmarketing.nl
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zowel lokaal als Hofbreed worden de toerist, recreant en inwoner bediend. HofMarketing geeft 
hiermee een impuls aan de vrijetijdseconomie en het woon- en werkplezier in Hof van Twente. 
Omdat ons team relatief klein is en er altijd meer dan genoeg te doen is, hebben we een duidelijke 
taakverdeling, directe communicatie en helpen we elkaar waar nodig.  


