Trompenburg Tuinen
& Arboretum

Marketing & Communicatie Professional
24 uur p/wk
Ben jij de commerciële marketeer die ons bezoekersaantal laat groeien?
Als Marketing & Communicatie Professional bij Tropenburg ben je verantwoordelijk voor de verdere
ontwikkeling en uitvoering van het Marketing & Communicatieplan. Een brede functie dus voor een
commerciële en creatieve Marketing & Communicatie Duizendpoot met affiniteit voor groen.
Je taken bestaan uit:





Het opstellen van marketing- en communicatieplannen en het maken van planningen en het
produceren van communicatie-uitingen.
Het zoeken naar originele manieren om Trompenburg nog beter in de markt te zetten, en
hoe we onze programmering kunnen optimaliseren om aan te sluiten op de gewenste
doelgroepen.
Signaleren van ontwikkelingen en kansen in de markt en het omzetten ervan in doelgerichte
offline en digitale marketingacties en campagnes.

Kortom je werkzaamheden zijn gevarieerd: van redactiewerkzaamheden voor drukwerk, waaronder
het schrijven van brochures tot uitingen op sociale media, zoekmachineoptimalisatie, het
onderhouden en optimaliseren van de website en de klantreis alsmede het analyseren en
rapporteren van data. Je schrijft onze persberichten, stelt nieuwsbrieven op, benadert pers, richt
verschillende kanalen in zoals SEO, SEA en Social Media. Je bent bekend met Analytics en A/B-testing
om je zo ook continu te richten op bijvoorbeeld conversie-optimalisatie (d.m.v. tooling als Analytics
en A/B testing) en daarmee het laten groeien van onze bezoekers. Met als eindresultaat dat
Trompenburg zich beter op de kaart zet als Hét Groene Museum van Rotterdam en Dé Tuin van
Rotterdam.
Kortom jouw rol is essentieel in ons streven naar meer bekendheid en meer bezoekers voor onze
prachtige tuinen en arboretum. Je bent strategisch sterk en in staat een off-site en on-site marketing
strategie te bouwen om onze doelen te behalen.
De professional die wij zoeken heeft al enkele jaren ervaring als Marketeer/Marketing &
Communicatie Professional. Je kent de breedte van het vakgebied en zoekt de diepte op waar nodig.
Je bent creatief en weet je ervaring en kennis te combineren met data, om zo onderbouwd tot de
juiste strategie te komen.
Je komt te werken in een klein team. Een omgeving waarin je je vakkennis kwijt kunt in een
organisatie die volop in beweging is. Het is een veelzijdige én uitdagende job waarin je al je
creativiteit kwijt kunt en veel vrijheid krijgt om de gestelde doelen te behalen.
JIJ



Beschikt over een relevante HBO of WO opleiding en ca. 5 jaar relevante werkervaring.
Hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en Engelse taal en bent een
creatieve en zorgvuldige tekstschrijver.






Bent bekend met alle sociale media kanalen. Daarnaast weet je hoe je de pers moet
informeren en ben je indien nodig woordvoerder.
Bent digitaal vaardig, kent en beheerst de benodigde applicaties (bijv. Analytics), hebt
ervaring met het werken in een CMS en beheerst ook andere automatiseringspakketten.
Bent ondernemend, nieuwsgierig en commercieel.
Je bent een flexibele teamspeler die het leuk vindt om mee te denken, maar ook
verantwoordelijkheid neemt en zelfstandig kan werken. Je vindt het leuk om met
verschillende externe partijen samen te werken en bij te dragen aan een gemeenschappelijk
resultaat.

Ons aanbod
Wij bieden een stimulerende groene werkomgeving met een prettige en informele werksfeer. Wij
zorgen graag goed voor onze mensen. Daarom krijg je een aantrekkelijke salaris en een
jaarwandelkaart voor Trompenburg Tuinen en Arboretum.
Over ons
Trompenburg Tuinen & Arboretum is een prachtig aangelegde plantentuin, acht hectare groot, met
een grote collectie bomen, struiken, vaste planten, bollen en knollen. De tuin ligt aan de rand van het
centrum van Rotterdam in de wijk Kralingen en is een ware schatkamer voor plantenkenners en een
weldaad voor wandelaars op zoek naar rust in een drukke stad. Trompenburg is één van de 26 bij de
NVBT aangesloten botanische tuinen in Nederland én lid van de Museumvereniging als geregistreerd
museum. Jaarlijks komen ca 60.000 bezoekers uit binnen- en buitenland genieten van de tuin en de
collecties bijzondere planten. Ons tuinteam bestaat uit 5 hoveniers, ca. 30 vrijwilligers en ca. 5
studenten.
Interesse?
Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan direct je CV en motivatiebrief op! We leren je graag kennen.

