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Ben jij een doener die graag helpt bij het produceren van communicatiematerialen? Heb jij de juiste mix 

van maatschappelijke betrokkenheid en een ondernemende blik? Heb jij de vaardigheden in huis om 

webinars tot in de puntjes goed te organiseren? Wij zoeken een:  

 

 

Fulltime Junior/Startend Medewerker Communicatie & 

Evenementen (hbo/wo) 

 

Startdatum – 1 april of 1 mei 2021 

  

Wat ga je doen?  

Je draait mee in ons driekoppig Team Communicatie waar je komend jaar meewerkt aan het succes van twee 

maatschappelijke projecten (Allemaal Digitaal en de Werkgroep Diversiteit en Inclusie). Daarnaast help je bij de 

organisatie van onze bijeenkomsten Wat je gaat doen:   

• Je maakt, plant en verspreidt pakkende online content (zowel tekst als video);  

• Je doet community management op onze social media;  

• Je houdt de websites van de projecten up-to-date;  

• Je houdt het media-overzicht bij van projecten;  

• Je organiseert maandelijks 1 à 2 digitale evenementen: je verstuurt uitnodigingen, herinneringen, helpt 

bij het opstellen van de inhoud, brieft de sprekers, coördineert de uitvoer en evalueert de kansen en 

successen.   

Waar kom je terecht?   

NLdigital is een collectief van meer dan 650 bedrijven uit de digitale sector. Denk daarbij niet alleen aan 

wereldwijde spelers als Microsoft of Google, maar ook aan honderden start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven die 

de basis vormen van de BV Nederland. We zijn verenigd om gezamenlijk een aantal zaken sneller of beter voor 

elkaar te krijgen. Het collectief helpt de aangesloten bedrijven met nuttige tools en diensten, een interessant 

netwerk en belangenbehartiging in de politiek. Tot slot slaan we de handen ineen om een maatschappelijk 

probleem op te lossen, vandaar onze projecten: Allemaal Digitaal en de Werkgroep Diversiteit en Inclusie.   

We werken momenteel volledig digitaal, maar begeleiden je goed met een dagelijkse teamstart en een wekelijks 

projectoverleg. Je werkt met twee collega’s het meest samen, dat zijn onze externe marketing & communicatie 

professional  Femke en ons Hoofd Communicatie Tim van NLdigital. We bieden een marktconform starterssalaris 

voor communicatie-professionals.   

http://www.allemaal-digitaal.nl/
https://www.nldigital.nl/werkgroep-diversiteit-en-inclusie/
https://www.nldigital.nl/actueel/?filter-type=event
https://www.linkedin.com/in/femkekamps/
https://www.linkedin.com/in/timtoornvliet/
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Wie zoeken we?  

• een doener met frisse ideeën  

• een organisatietalent  

• met uitstekende schrijfvaardigheden  

• die wegwijs is in digitale tools (zoals Wordpress, Canva, Spotler, Hootsuite, Coosto)  

• minimaal een hbo-opleiding op zak  

• maximaal 3 jaar werkervaring in marketing/communicatie  

• NB: meer werkervaring kan, maar houd rekening met een salaris dat representatief is voor hbo-starters 

op de arbeidsmarkt  

Meer weten?  

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meteen reageren? Dan ontvangen we graag je cv en een paar 

voorbeelden van blogs, social media posts of websiteteksten waaraan je hebt gewerkt. Stuur dit uiterlijk 21 maart 

naar Tim Toornvliet, hoofd communicatie bij NLdigital via timtoornvliet@nldigital.nl.   

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

mailto:timtoornvliet@nldigital.nl

