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MBO Westland, Vertify en WHC Expo BV maken onderdeel uit van World Horti Center.

 
 

 

Vacature Marketing- en communicatie specialist – 24 tot 32 uur 
 
Lijkt het je leuk om de innovatieve glastuinbouwsector wereldwijd te positioneren en diverse doelgroepen 
te verbinden aan World Horti Center? Lees dan snel verder… 
 
In World Horti Center werken bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid in Naaldwijk samen onder 
één dak om wereldwijde tuinbouwinnovaties te stimuleren. Deze partijen werken aan oplossingen voor 
relevante maatschappelijke thema’s zoals water, voedselvoorziening, voedselveiligheid, welbevinden en 
duurzaamheid.   
 
Functieomschrijving 
Je wordt verantwoordelijk voor alle communicatieactiviteiten van World Horti Center en werkt nauw 
samen met een online marketeer voor de marketing van het kennis- en innovatiecentrum. Extern zorg je 
voor de juiste positionering van het kennis- en innovatiecentrum, bedenk je communicatiecampagnes voor 
specifieke doelgroepen, creëer je content voor diverse kanalen en via free publicity blijf je inhoudelijke 
thema’s en evenementen in de kijker spelen bij de doelgroepen. Intern communiceer je met ruim 130 
participanten, partners en stakeholders. Je zorgt ervoor dat zij geïnformeerd zijn over activiteiten, 
inkomende delegaties en ontwikkelingen. Je werkt nauw samen met directie en collega’s binnen de 
organisatie.  
 
Taken 

• Je maakt communicatieplannen en bent tegelijkertijd hands on in de uitvoering 

• Je creëert (en redigeert) relevante content en zorgt ervoor dat aansluit binnen de contentplanning 
die je zelf maakt op basis van een MarCom-jaarplan 

• Je houdt regie op de communicatie, bewaakt de huisstijl en tone of voice van het centrum en stuurt 
externe partijen aan, waaronder fotografen en vormgevers 

• Je bouwt aan een sterke online community via social media en mailcampagnes met specifieke 
content per doelgroep 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor pers, onderhoud het contact met hen en ontvangt 
internationale filmploegen 

 
Herken je jezelf in onderstaand profiel? 

• Je herkent kansen en weet dit om te zetten in relevante communicatie uitingen 

• Je hebt een pragmatische instelling en bent tegelijkertijd een gesprekspartner op niveau 

• Je kunt projectmatig werken en eenvoudig schakelen in diverse belangen 

• Je kunt goed luisteren en kent de weg binnen de sector 

• Je kunt zowel jezelf als World Horti Center goed (re)presenteren, even goed in het Engels als in het 
Nederlands (spreken en schrijven) 

• Je hebt affiniteit met duurzaamheid en innovaties;   
 

Aanbod  
Je komt te werken op een dynamische plek, waarbinnen we een uitdagende functie bieden met veel 
vrijheid. Het betreft een functie voor 24 - 32 uur in de week en je krijgt in eerste instantie een contract voor 
bepaalde tijd. Met het oog op de continuïteit is het ons doel om goede mensen een vast dienstverband aan 
te bieden. We bieden goede arbeidsvoorwaarden met een passende salariëring.   
   
  

https://www.worldhorticenter.nl/


 
 

 

Interesse?  

Past deze vacature bij je én wil je deel uitmaken van de dynamische werkomgeving van 
World Horti Center? We gaan graag met je in gesprek! Stuur je cv en sollicitatie 
naar HR@worldhorticenter.nl. 
 
  

mailto:HR@worldhorticenter.nl

