
 

Vind jij het leuk om content te creëren en contact te hebben met ondernemers? Hou je 
van Drenthe en wil je dat iedereen online kan zien hoe leuk onze provincie is? Dan kan 
jij ons misschien helpen onze websites nog aantrekkelijker te maken. 

Wij zoeken een (junior) Contentbeheerder (24 uur). 

Over Marketing Drenthe 
We zijn een klein team van energieke professionals dat met en vóór partners in de 
vrijetijdsbranche de toeristische marketing van Drenthe verzorgt. 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. 
Dit doen we om voor én met hen via effectieve campagnes de gast te verleiden een 
bezoek aan Drenthe te brengen. 
 
Wat ga je doen?  
De websites Drenthe.nl, Besuchdrenthe.de en Visitdrenthe.com vormen de basis van 
veel van onze (online) uitingen en campagnes. Toeristisch recreatieve ondernemers 
hebben toegang tot de database en kunnen zo zelf zorgdragen voor een vermelding op 
de websites. In deze functie: 

 Controleer je de bedrijfsvermeldingen op de sites. Je checkt beschrijvingen en 
foto’s van de bedrijven en verbetert daar waar nodig; 

 Ben je het eerste aanspreekpunt voor bedrijven voor het gebruik van de 
database. Je helpt bij vragen en geeft advies over een aantrekkelijke presentatie 
van het bedrijf op de sites;  

 Zorg je dat de websites up to date zijn, schrijf en redigeer je webteksten en zorg 
je voor kwaliteit, actualiteit en volledigheid van de sites. 
 

Je herkent je in de volgende vaardigheden en eigenschappen 

 MBO werk- en denkniveau op het gebied van marketing en communicatie; 

 Ervaring met het werken met CMS; 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; 

 Je hebt basiskennis van SEO en vindt het leuk deze kennis uit te breiden; 

 Je werkt zelfstandig en hebt een hands on mentaliteit; 

 Je bent proactief en klantgericht en hebt een positieve en flexibele werkhouding; 

 Goede kennis van de Engelse en Duitse taal in geschrift is een pré. 
 

  



Wij bieden 

 Een dienstverband van 1 jaar, met zicht op verlenging. 

 Een salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, tussen € 1.600,- en € 
2.150,- op basis van 40 uur.  

 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 26 
november 2018. Je kunt deze sturen naar helga.halma@marketingdrenthe.nl. 
 
Contactgegevens 
Marketing Drenthe, Brink 8, 9401 HS Assen, 0592-792420 
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