
Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame 
inzetbaarheid van werknemers en werkgevers in de Bouw & Infra.

Werk veilig Kijk vooruitHoud plezier

Volandis zoekt
Dag marketing & communicatietalent! Wij zijn team Volandis. We informeren en activeren vakmensen en bedrijven in de bouw- en 
infrasector over veilig, gezond, gemotiveerd en toekomstgericht werken. Ons aanbod van diensten en kennisproducten weten wij steeds 
beter af te stemmen op de vraag van onze doelgroepen. Daarom zoeken wij ter uitbreiding van het team Marketing & Communicatie een 
enthousiaste, professionele, allround medewerker.

Waar kom je te werken? 
Lijkt het jou interessant om voor een non-profit organisatie te werken die zich inzet voor de duurzame inzet van vakmensen van jong 
tot oud, en voor bedrijven van klein tot groot, in de sector van doorbouwers? Bij Volandis werken circa 50 vaste medewerkers en 35 
flexibele adviseurs. Je komt te werken bij een betrokken en collegiale organisatie waar we met plezier samenwerken in een open en 
lerende cultuur. Wij opereren vanaf onze thuisbasis op het Bouw- & Infra park in Harderwijk. Onze collega’s zijn actief in het hele land. 

Hoe ziet jouw baan eruit?
•  Je werkt in het team M&C met nog twee adviseurs, een contentmarketeer en een teamleider. 
• Je ondersteunt onze adviseurs en arbodeskundigen bij verschillende evenementen zoals beurzen, de jaarlijks     
 terugkerende Volandis Deskundigendag en andere activiteiten als webinars en online kennissessies. 
• Een klein beetje ‘techniek’ pak je snel op. Je communiceert rechtstreeks met de doelgroepen via: website, e-nieuwsbrieven en social  
 media, onder andere via ons Content Management Systeem (Umbraco). 
• Je helpt bij het verbeteren van de website. Denk hierbij aan verschillende SEO activiteiten. Ook volg je de (online) resultaten van de  
 diverse activiteiten en je rapporteert dit in een dashboard. 
• Je levert ideeën aan voor content voor social media en de nieuwsbrieven. 
• Je voert een lezersonderzoek uit voor de verschillende nieuwsbrieven. 
• Heb je zelf een goed idee? Dan vind je het leuk om jouw plan uit te werken. Wellicht kan je deze ook direct uitvoeren! 

Wat vragen we van jou? Jij… 
• hebt een afgeronde MBO-studie in de richting marketing/communicatie met enkele jaren werkervaring. 
• beheerst de Nederlandse taal goed. 
• bent communicatief vaardig en enthousiast, je hebt een hands on-mentaliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, een talent voor plannen  
 en organiseren en een flexibele mindset en je streeft naar kwaliteit. 
• kunt goed samen-, maar ook zelfstandig werken. 
• bent woonachtig in een straal van 50 km vanaf onze standplaats in Harderwijk.

Marketing- &  
Communicatiemedewerker 

https://www.volandis.nl/over-volandis/medewerkers/


0341 - 499 299  |  info@volandis.nlVolg ons: /VolandisNL

Interesse?
 Spreekt deze functie je aan en herken je jezelf in het profiel? Stuur jouw CV en motivatie ter attentie van Sandra Schouten, 

teamleider Marketing & Communicatie, naar vacatures@volandis.nl. Veel succes en wie weet tot snel!

Wat bieden wij? 
Je gaat werken in een professionele organisatie met fijne collega’s. Een afwisselende baan, voor in ieder geval een periode van een 
jaar, in een kenniscentrum dat volop pioniert. Je komt met veel verschillende facetten van het marketing- en communicatievak in 
aanraking. Je krijgt volop de mogelijkheid te leren en te groeien (practice what you preach). Met uiteraard een marktconform salaris, 
afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. Het betreft een functie voor 32 uur per week. Een assessment is onderdeel van de 
sollicitatieprocedure.
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