
Marketingmedewerker 

20 uur per week 

In verband met onze groei en nieuwe koers zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

collega ter ondersteuning van de directie. VVV Tourist Info De Lutte-Losser-Beuningen is 

op zoek naar een marketingmedewerker. Heb jij kennis van (online) 

marketingcommunicatie, ben je bedreven in de verschillende social media kanalen, ben 

je goed in het schrijven van vlotte teksten, heb je ook nog ervaring met DTP en affiniteit 

met fotografie? Lees dan snel verder….. 

 

Jouw taken 

 Creëren en publiceren van content op onze Social Media (met name Facebook & 

Instagram) 

 Actuele content creëren en beheren d.m.v. persberichten, interviews, nieuwsbrieven, 

blog artikelen en vlogs voor onze platforms 

 Beheren van onze website 

 Mede-organiseren van diverse activiteiten en beursdeelname 

 Samenwerken en aansturen van verschillende groepen vrijwilligers 

 Productontwikkeling i.s.m. stakeholders 

 

Waar beschik je over 

 HBO denkniveau met een studie in (online) communicatie, marketing of toerisme 

 De laatste ontwikkelingen op (online) marketinggebied hebben jouw interesse 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden 

 Je bent proactief, initiatiefrijk, creatief en kunt goed zelfstandig werken 

 Kennis over SEO, SEA, Google Analytics. Ervaring met InDesign is een pré 

 Flexibel ook bereid om incidenteel in weekenden en tijdens feestdagen te werken 

Wat bieden we je 

 De functie is voor ca. 20 uur per week, in eerste instantie voor de periode van 1 jaar 

 Een werkplek in zowel Losser als De Lutte 

 Een prettige werkomgeving met vrijwilligers 

 Arbeidsvoorwaarden behorend bij de zwaarte van de functie 

 

Over ons 

VVV Tourist info De Lutte-Losser-Beuningen vaart een nieuwe koers gericht op 

veranderingen in de markt. Als speerpunten een actuele 24-uurs informatievoorziening, 

een innovatieve productontwikkeling en een zowel lokale als regiobrede promotie 

waarmee de toerist, recreant en inwoner wordt geïnformeerd. Samenwerking in de 

(toeristische) keten met verschillende partners zal daarbij leidend zijn. Het adequaat 

inspelen op de veranderende consumenten-/ondernemersvraag en het vermarkten van 

het (toeristisch) aanbod in onze gemeente verlangt een professionele organisatie. 

 

Enthousiast 

Stuur dan een motivatie en CV naar mevrouw Elke Roolvink, via 

elke@vvvdeluttelosser.nl. Laat alvast je creativiteit en redactionele talent hierin zien. Bij 

vragen neem gerust contact op via T. 0541-551160. We zien je sollicitatie uiterlijk voor 

15 januari a.s. tegemoet. 


