Adviseur Marketing & Communicatie (32-36 uur p/w)
Wij zoeken een marketeer met visie en daadkracht!

Ben jij een gepassioneerde professional op het gebied van marketing en communicatie? Zoek je een dynamische
omgeving waarin je zowel zelfstandig als in teamverband aan diverse grote en kleine projecten kunt werken? Zie jij
allerlei kansen voor de bibliotheek? Dan zoeken wij jou!
Voor bibliotheken is het een tijd van uitdagingen en nieuwe mogelijkheden. De ontwikkelingen gaan hard en de
onderlinge verschillen zijn soms groot, maar de kerntaak is altijd gelijk: burgers helpen zich te ontwikkelen, zodat
iedereen goed kan functioneren in de maatschappij. Rijnbrink ondersteunt de bibliotheken bij het uitvoeren van die
kerntaak. Daarin speelt ook de adviseur Marketing & Communicatie een belangrijke rol.

Wat ga je doen

Als adviseur Marketing & Communicatie heb je een uitdagend en veelzijdig takenpakket. Je primaire taak is het vorm
en uitvoering geven aan het marketingplan voor de bibliotheeknetwerken Gelderland en Overijssel. Daarnaast houd je
je, soms geheel zelfstandig en soms in teamverband, bezig met een diversiteit aan lokale, provinciale en landelijke
projecten.
Je levert een belangrijke bijdrage aan de identiteit en positionering van het merk ‘de Bibliotheek’ en vertaalt
landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen en campagnes naar de beide netwerken en naar de lokale
bibliotheken. Je houd je bezig met het adviseren over en ontwikkelen, opstellen en begeleiden van marketing- en
communicatieplannen en voert deze vervolgens ook zelfstandig uit. Daarnaast heb je diverse uitvoerende taken, zoals
het ontwikkelen van promotiemateriaal, het beheren van content, het voeren van web redactie en het redigeren en
schrijven van teksten voor uiteenlopende projecten. In al je werkzaamheden vertegenwoordig je Rijnbrink, zowel
binnen de branche als daarbuiten. Je werkt afwisselend vanuit Arnhem of Nijverdal en hebt klanten in beide
provincies.

Wij vragen

Je bent niet alleen een denker, maar ook een doener met een hands-on mentaliteit. Door je enthousiasme, je
flexibele en pragmatische instelling, je klantgerichtheid en je feeling voor effectieve dienstverlening vervul je een
voortrekkersrol in onze dynamische cultuur. Je bent een inspirator én een stabiele factor voor wie collegialiteit en
samenwerken hoog in het vaandel staan.
Verder heb je:
• Een opleiding op tenminste HBO-niveau richting (Corporate) Communicatie en/of Marketing, aangevuld met
minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
• Affiniteit met onze branche, bestaande uit bibliotheken en culturele instellingen;
• Een klant- en resultaatgerichte werkhouding, met een creatieve en initiatiefrijke inslag;
• Beschikking over goede advies-, communicatieve- en redactionele vaardigheden maar ook over politieke en
bestuurlijke sensitiviteit;
• Aantoonbare ervaring met online communicatie en het gebruik van sociale media;
• Een rijbewijs en de beschikking over een auto.

Wij bieden

Als adviseur Marketing & Communicatie bij Rijnbrink draag je bij aan een belangrijk maatschappelijk doel. Dat doe je
in een dynamische branche vol ontwikkelingen en kansen.
•
Grote mate van zelfstandigheid in een informele organisatie met betrokken collega’s;
•
De mogelijkheid om aan verschillende projecten te werken en op diverse terreinen vaardigheden te
ontwikkelen;
•
Flexibiliteit in zowel werkplek als werktijden.
•
Een contract voor de duur van een jaar waarbij doorgroei naar een vast dienstverband mogelijk is;
•
Een salaris in schaal 10 van de CAO Openbaren Bibliotheken (inschaling afhankelijk van je kennis en ervaring,
maximaal €4.311,-).

Waar ga je werken

Rijnbrink is een provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel met vestigingen in
Nijverdal en Arnhem. Wij bieden advies en ondersteuning op het gebied van strategie en organisatieontwikkeling,
bedrijfsvoering en inhoudelijk bibliotheekwerk. We werken daarbij vanuit onze kernwaarden: klantgerichtheid,
innovatiekracht, flexibiliteit, efficiëntie en resultaatgerichtheid.
Daarnaast zijn wij, in opdracht van provincie Overijssel, uitvoerder van de projecten cultuureducatie met kwaliteit en
cultuur aan de basis in Overijssel. Hierin werken we door middel van verschillende activiteiten aan de ontwikkeling en
het versterken van een basisstructuur voor een provinciaal cultuureducatieprogramma.
Wij zijn een maatschappelijk betrokken organisatie die grote waarde hecht aan persoonlijke ontwikkeling en
zelfredzaamheid van burgers. Samen met onze maatschappelijke en culturele partners zetten we ons hier iedere dag
voor in.

Interesse in deze functie?
Informatie over de functie kun je inwinnen bij Sandra Thijsen (Teammanager Advies
Bedrijfsvoering), bereikbaar via sandra.thijsen@rijnbrink.nl.
Ben je enthousiast en gemotiveerd om een zakelijke bijdrage te leveren aan onze
maatschappelijke organisatie, reageer dan voor donderdag 1 juni via work@rijnbrink.nl
t.a.v. Sandra Thijsen, o.v.v. vacature Adviseur Marketing & Communicatie.
De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 14 juni 2017.

