
Marketing Drenthe zoekt een 
ervaren marktonderzoeker (32 - 40 uur)

 

Over Marketing Drenthe
We zijn een klein jong team van energieke professionals dat met en vóór partners in de vrijetijds-
branche de marketing van Drenthe verzorgt, zodat gasten onze provincie bezoeken voor een va-
kantie of dagje uit. Wij verkennen, verbinden en verleiden; Om bezoekers te trekken, verkennen we 
de behoeften van de markt middels onderzoek, analyses en monitoring van onze activiteiten. Met 
deze kennis in onze achterzak zoeken we verbinding met partners uit de vrijetijdsbranche om voor 
én met hen via effectieve campagnes de gast te verleiden een bezoek aan Drenthe te brengen.

Wat ga je doen?
In deze functie zorg jij ervoor dat wij onze kernactiviteit ‘verkennen’ verder gaan uitbouwen en 
naar een hoger plan gaan tillen; 
•  Je bent verantwoordelijk voor het complete onderzoeksproces en je neemt het voortouw   
 in het uitvoeren van proactief markt- of klantonderzoek;
•  Je ziet een uitdaging in de beschikbare data, zowel bij ons als bij andere partijen. Je legt         
   verbanden en vertaalt deze data naar goed presenteerbare inzichten, kansen en scenario’s 
 voor ons en onze partners, zoals ondernemers, overheden, kennisinstellingen  en branche  
 verenigingen;
•  Je stelt onderzoeksplannen op en gebruikt zowel (innovatieve) kwantitatieve als 
 kwalitatieve onderzoeksmethoden om een diversiteit aan vragen uit het veld te 
 beantwoorden;
•  Je bent vanuit jouw kennis betrokken bij strategische vraagstukken van ons en onze  
 partners; 
•  Je bewaakt voortgang en resultaat van de onderzoeken die jij onderhanden hebt;
•  Je adviseert over het opstellen van indicatoren, de betekenis van onderzoeksuitkomsten,   
 monitoren en statistische gegevens;
•  Je rapporteert aan de directeur.

Je herkent je in de volgende vaardigheden en eigenschappen:
• Je hebt een afgeronde, marketing gerelateerde HBO/WO-opleiding met enkele jaren  
 relevante werkervaring op het gebied van marktonderzoek;
• Je hebt ervaring met diverse onderzoeksmethoden (kwalitatief en kwantitatief), data  
 analyse en statistiek en hebt een visie op te gebruiken rapportagesystemen;
• Je bent bekend met de diverse marktonderzoeksbureaus en je werkt makkelijk met ze 
 samen;
• Je weet anderen te prikkelen en zorgt voor verrassende klant- en marktinzichten. Je bent   
 hét deskundige aanspreekpunt op jouw vakgebied;
• Je weet in een complexe omgeving mensen van jouw gevonden inzichten te overtuigen en   
 in beweging te krijgen; 

Kom jij ons team versterken?



• Je bent analytisch ingesteld, positief kritisch en kunt aanpakken, volhouden en afmaken;
• Je voelt je prettig in een omgeving die nog volop in ontwikkeling is en vorm moet krijgen;
• Je hebt een positieve en flexibele werkhouding;
• Je hebt affiniteit met de leisure industrie. 
 
Wij bieden
• Een dienstverband van 1 jaar, met zicht op verlenging.
• Een salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, tussen € 2.400,- en € 3.700,- 
 op basis van 40 uur. 
• Een premievrij pensioen
• Een goede reiskostenvergoeding
• Standplaats: Assen

Informatie
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Astrid Crum, directeur,  
op nummer 06-22104496. 

Solliciteren
We ontvangen je sollicitatie, bestaande uit een korte motivatie en cv, graag voor 27 juni 2018.  
Je kunt deze sturen naar helga.halma@marketingdrenthe.nl.


