
  

 

Alle informatie over onze organisatie vind je op www.natuurinvest.be 

Natuurinvest investeert in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos in projecten die de beleving van de 

natuur vergroten. Zo zorgt Natuurinvest ervoor dat mensen volop van onze natuur kunnen genieten. Dat doet 

het samen met private ondernemers en overheidspartners. Voor een optimaal beheer van bos, natuur en groen 

in Vlaanderen, investeert Natuurinvest ook in programma’s die de kennis van mensen doen groeien.  

Om deze doelstellingen te realiseren, zet Natuurinvest in op vier pijlers: Inverde, Ecopedia, Natuurlocaties en 

Houtverkopen. Inverde staat synoniem voor kwaliteitsvolle opleidingen over bos-, groen- en natuurbeheer. We 

zijn dan ook marktleider in Vlaanderen.  

Om het marketingbeleid van o.a. onze opleidingen op een kwalitatieve manier uit te voeren is Natuurinvest 

zoek naar een  

 

Marketingmedewerker 
 

Jouw uitdagingen 
> Je bent verantwoordelijk voor de regelmatige marketingcommunicatie over onze opleidingen, evenementen, 

studiedagen en symposia.  

� Je stemt af met de opleidingscoördinator en je collega’s van het marketingteam 

� Je maakt een planning op met alle acties voor de verschillende opleidingen en volgt die op 

� Je onderhoud contacten met de inhoudelijke verantwoordelijken om je input te verkrijgen 

� Je voert een heel aantal diverse marketingacties uit: je schrijft en verstuurt nieuwsbrieven naar onze 

doelgroepen, je doet direct mailings, je maakt flyers en advertenties…  

� Je evalueert de impact van je acties en gaat op zoek naar betere manieren om via marketing de juiste 

doelgroep te bereiken 

> Je bent het aanspreekpunt voor onze publicaties. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het onderhouden van de 

contacten met de firma die de opmaak verzorgt en je waakt over de kwaliteit van hun werk.  

> Net als je marketingcollega’s neem je een aantal algemene marketingtaken op (bv. meewerken aan een nieuwe 

huisstijl) 

> Je draait mee in het communicatieteam en springt graag in voor een collega. 

> Je maakt de (twee)maandelijkse interne nieuwsbrief van Natuurinvest na het verzamelen van input bij de collega’s.  

 

Jouw profiel 
> Je weet hoe je een tekst opmaakt die je doelgroep aanspreekt 

> Je voert concrete en gerichte taken uit om je doelen te behalen en stuurt bij als het nodig is 

> Je plant je eigen werk zodat de nodige marketingcommunicatie op de juiste momenten en op regelmatige basis 

verschijnt 

> Je streeft naar acties die een impact hebben op het aantal deelnemers, aantal kopers… 

> Je beschikt over een diploma in de communicatie (bachelor of master) of hebt aantoonbare gelijkwaardige ervaring  

> We verwelkomen zowel kandidaten met een eerste werkervaring als ervaren rotten (en alles er tussenin) 
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Ons aanbod 
> Een plek in ons enthousiaste marketingteam die bouwt aan de uitvoering van een nieuwe marketingstrategie. 

> De kans om een uitdagende functie te combineren met flexibele werkorganisatie (glijdende uren, telewerk...). 

> Je werkt vanuit onze kantoren van Gent, Brussel of Groenendaal, naar keuze. Je zorgt dat je voldoende in Brussel 

aanwezig bent voor intern overleg (elke donderdag).  

> Een voltijds contract van onbepaalde duur.  

> Een stimulerende verloning met een waaier aan extralegale voordelen en een ruim aantal verlofdagen. 

> Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of 

handicap. Laat iets weten als er redelijke aanpassingen nodig zijn voor je sollicitatie. 

 

Interesse? 
Stuur uiterlijk 14/01/2018 je cv en motivatiebrief naar jobpuntvlaanderen@solvus.be.  

Eventuele vragen kan je richten aan veronica.demarest@vlaanderen.be. Gezien de kerstperiode zullen deze vragen in de 

week van 8/01 beantwoord worden. 
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