Communicatie-adviseur Activiteiten & Evenementen
(vrijwillige inzet)
Landerij De Park in Elst is een centrum voor natuurbeleving, gelegen in Park Lingezegen, het
landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. De Landerij biedt voor iedereen de meest verrassende
middag in het groen. Het is een plek waar de hele familie op ontdekkingstocht kan gaan in de tuin,
het struinbos, het labyrint of de kinderboerderij. En het is de plek waar je na een fijne wandel- of
fietstocht door Park Lingezegen kunt genieten van een kop koffie op het terras.

Dit doe jij.
Ben jij betrokken, zorgvuldig en word jij blij van mooie en klantgerichte activiteiten en evenementen?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor onze team PR & Communicatie zijn wij op zoek naar een
enthousiaste Communicatieadviseur Activiteiten en evenementen
•
•
•
•

Verzorgen van de PR en communicatie voor activiteiten en evenementen
Het opstellen en aanleveren van teksten voor social media en nieuwsbrieven.
Het mede uitdenken en uitwerken van promotie campagnes in samenwerking met het team
dat de activiteiten organiseert.
Vinden, benaderen en bereiken van de juiste doelgroepen.

Wij bieden.
•
•
•
•
•

Naast een vrijwilligerscontract en een vrijwilligersverzekering geeft Landerij De Park jou de
mogelijkheid om jezelf te ontplooien.
Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je jouw (beroepsmatige) kwaliteiten verder kunt
ontwikkelen.
Onderdeel van een enthousiast team PR & Communicatie.
Een uniek kijkje achter de schermen bij een professionele burgerparticipatie-organisatie
Geweldige ervaring om deel uit te maken van een succesvol centrum voor natuurbeleving
voor en door bezoekers, partners en vrijwilligers.

Dit ben jij.
Je hebt een achtergrond of affiniteit met communicatie en evenementen. Je hebt oog voor detail en
werkt zorgvuldig. Je vindt het leuk om zelfstandig en in teamverband te werken. Je bent een
aanpakker, met positieve energie en je hebt interesse in het PR-concept van Landerij De Park. Je kunt
makkelijk schakelen tussen verschillende taken en onderwerpen.
Goed om te weten is dat wij 1 keer per maand samen komen voor een werksessie. Je neemt
daarnaast deel aan ons gezamenlijke tactisch/strategische pr-overleg (1x per 6 weken). We schatten
in dat je 1 a 2 uur per week tijd bezig bent met je taken als communicatieadviseur.

Kennismaken?
Wij zijn benieuwd naar jou, jij ook naar ons? Wij horen graag wat jouw achtergrond en motivatie is
en welke kwaliteiten je meebrengt. Stuur je aanmelding naar: landerijdepark.pr@gmail.com.
Je kunt je aanmelden voor een informele kennismaking met ons team tot uiterlijk 1 september 2021.
Heb je eerst nog een vraag? Die kun je stellen aan Anneke Manche (teamtrekker) :
landerijdepark.pr@gmail.com
20210927

Wat is Landerij De Park?
Landerij De Park is een voorbeeld van wat je met burgerparticipatie kunt bereiken: bestuur,
partners en vrijwilligers maken samen het centrum tot wat het is. Het is een unieke organisatie
die draait op vrijwilligers, ondersteund door maatschappelijke partners. Landerij De Park is in
korte tijd enorm gegroeid en jaarlijks komen er meer dan 75.000 bezoekers.
Het idee dat ons drijft is ‘zorg voor je eigen natuur’. Dat betekent zorgen voor de natuur om je
heen, zorgen voor jezelf én voor elkaar. Dat komt tot uitdrukking in de inrichting van het terrein
en de activiteiten van de vrijwilligersteams, maar ook in de onderlinge samenwerking, de zorg die
de partners bieden en de fijne werkplek die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen
vinden in Landerij De Park.
Het gevoel dat je krijgt als je op de Landerij rondloopt, is ‘alles klopt hier!’.
www.landerijdepark.nl
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