
 

 

 

Ben jij een starter op de arbeidsmarkt en toe aan een uitdagende baan waarin je jezelf optimaal kunt 
ontwikkelen? Dan zoeken wij jou!  
 
 

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is op zoek naar een: 

Junior Medewerker Marketing en Communicatie  
(32 uur per week) 

 
Over het werk 
Het is een echte spin in het web functie waarbij je een breed takenpakket hebt.   
 

• Je stelt nieuwsbrieven op en verstuurt deze online 

• Je onderhoudt de contacten met de stakeholders, o.a. vormgevers, drukkers en vertalers 

• Je verzorgt de opmaak van drukwerk (brochures en advertenties) 

• Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de website 

• Je houdt je bezig met onze social media kanalen: contentplanning en webcare 

• Je werkt mee aan campagnes, tentoonstellingen, activiteiten en projecten 

• Je verricht uitvoerende werkzaamheden voor het Landelijk Steunpunt Gastsprekers 

• Je houdt je bezig met online marketing: google ads, facebook ads en e-mailmarketing 

• Bij afwezigheid van de coördinator neem je taken over: o.a. pers- en informatieaanvragen 
 

Over jou 
Dit is de baan voor jouw als jij:  
 

• Enige ervaring hebt met content creatie, een vlotte pen hebt en creatief bent 

• Goed onder druk met deadlines kunt werken, proactief  en zelfverzekerd bent  

• Met structuur werkt, goed kunt plannen en organiseren 

• Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden 

• Een echte regelneef bent en goed zelfstandig kunt werken 

• Op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Marketing en Communicatie 

• Goed overweg kun met vormgevingsprogramma’s zoals bijvoorbeeld Adobe Illustrator, InDesign en 
Premiere Pro 

• Een HBO diploma bezit (richting Communicatie of Marketing) 

 
Over ons 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork geeft op actieve en dynamische wijze inhoud aan de zingeving van de 
historische plek van kamp Westerbork. Het wil vernieuwend zijn in de middelen en vormen om de herinnering 
hieraan levend houden en van een actuele betekenis voorzien. Daarmee wil Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork zich ontwikkelen tot een internationaal kenniscentrum over erfgoed van de oorlog, in het 
bijzonder van de Jodenvervolging. Meer over onze organisatie lees je op: www.kampwesterbork.nl 
 
 
Aanbod & Solliciteren 

• Een uitdagende functie in een betekenisvolle organisatie;  

• Ruimte voor eigen initiatief; 

• Mogelijkheden om je eigen ontwikkeling vorm te geven; 

• Werken binnen een organisatie volop in ontwikkeling met korte lijnen en een informele cultuur; 

• Een jaarcontract, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren; 

• Salaris afhankelijk van ervaring in schaal 6 volgens CAO Sociaal Werk; 

• Een vakantie-uitkering van 8% en vaste eindejaarsuitkering van 8,3%. 
 

http://www.kampwesterbork.nl/


 

 

 

Maak van deze leuke vacature jouw baan! 
Belangstelling?  
Stuur je motivatiebrief met CV uiterlijk 25 oktober 2021 naar vacature@kampwesterbork.nl onder vermelding 
van: vacature medewerker Marketing en Communicatie.  
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 1 november 2021.  
Voor meer informatie: Manon Kuipers, HR-adviseur: manon@kampwesterbork.nl / 06-46800426.  
 
Een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor benoeming. 
 
Acquisitie door werving & selectie- of uitzendbureaus n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. De 
desondanks toegestuurde profielen worden niet in behandeling genomen.  
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